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BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.
S< risori ne francat o nu sv pri- 
îi es< ManiiBi-riptc im 8e re- 

triinitu !
Bnaonle de anunciuri: 

Brațovii, piața mare Nr. 22.
Inserate luni primesc in Viena: 
iiittlolf . Hihixew>lt ■ u «V Voțjhi' 
‘(fttu jfarw). Hnurich Xt k<tliL\ Alwx 
}{>rndl. ^l,/h>ke>.. A.Oppfl -I.Ddn~ 
.libti i: în Budapesta . l.fioM- 
iurpcr. .litfoii Mr-ft. Eckuh i.i fiern-it; 
înFrankfurt: />'.£./Aiitfo t inHam- 

burg :
Prețulfi inserț iunibnu t a seria 
gannondu pe o rolului 6 cr. 
si 30 cr. timbru p>*ut>ni o pu
blicare. Publicări mai <lt>se 

dup A tarifă *i învuielA.
Reclame pe paginii Ill-n o șe

rifi 10 cr. v. h. seu 1XJ bani.
AHULU LI.

Gazeta-' i <■.<;<• în lic-caro <]i. 
/.boneiraie pentru Austro-Unga na 
Pe unu unu 12 fi., po șase I uni 

6 11.. pe trei luni 3 fl.
Pentru România și stiamăiaie: 

Pe unu mi O 40 franci, pe șdse 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
S o p rnit u iu e ră la tote ofi- 
i'ielc pnstale din întru și din 

afinii, și la dd. colectori. 
Abonamentuiu peutrti Rrașovu:

la a<Iuiinistrațiune, piața mare 
Nr. 22, et agilii u 1.; pe unu anu 
10 fl.. pe șese luni 5 fl.. pe trei 
luni 2 fl. 50 er. Cu d u s u Iu in 
casă: Pe unu anii 12 fi.. p<- 
șese luni 6 fl.. pe trei luni 3 fi. 
t*nu oseniplnru 5 cr. v. a. sdu 

15 bani.
At.âtu abona meritele râtn și 
inscrfiunile sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 23. Brașovu, Luni, Marți, 2 (14) Februarie 1888.
Din ciiu>rt slintei srrhâtori de mâne «iiitem- 

pinnrea Domnului-, dinrulu nostru nu yii apare 
pene Mercuri sera.

alti„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Ilvsi mare, Ianuarie 1888.

Stcua dela resăritu a condusă 
pe Magi la Mesia din Vifieiniă.

Steua dela Brașovft „Gazeta 
l'rtiiixllcumi’i" a fostă călăuza Ro
mânismului in timpi! de 50 ani.

1 )e aceea cu bucuria mare o 
salutămu In jubileulii ei de ■'>() am.

Fie ca „Gazeta. Traiixilcamei" să 
ne fie luceaferulu condueetoriu 
încă în niulți. multi... ani, condu- 
cendu-ne la: libertate, efialitake și 
frățietate

losifu Baiu, parocliu gr. <. lero- 
nimu Slavoca. capelan, Ioane I. Con- 
stanțiu învețătoră, loanu Tivadaru. 
învețătoră cont-.

Brașov». 1 Februarie 1888.

Bre când toile naționale să- 
sesei se disputau asupra înțele
sului vorbitei deputatului Meltzl, 
care a i]isii. că în împrejurările 
de față pentru Sașii din Ardeală 
ar li pote mai oportuna a se ală
tura la partida guvernului, se pe
trecu în clubulu tiszaistu din.Pesta 
o înfocată disensiune, care nu nu
mai că caracteriseză adevăratele 
tendințe ale partidei dela putere 
fată cu Sașii, der servesce și ca 
ilustrafiune nemerită la vorbirea 
lui Meltzl.

Sa ridicată adecă în sîimlu 
clubului anulă din cei mai de 
frunte deputatî tiszaiștî, Luliu Hor- 
vatli, și a trasă la răspundere pe 
actualulu ministru de justiția Fa
binvi. din causă că acesta, la nu
miri de funcționari în resortulu 
justiției ar li preferită persone de 
acele, cari nu oferă destule ga
ranții că voru ti credinciose ..ideei 
de stată", ai- fi numită la pos
turi însemnate ca judecători o 
grămadă de Sași și Români, și 
n'ar ti luată în considerația pe 
acei Unguri, cari i-au fostă reco
mandați și au fostă protegiațî de 
cătră deputății tiszaiștî.

Ministrulă de justiția, rare e 
luterană și Sasu de origine, a mai 
trebuita să-și audă imputarea, e.ă 
elă părtinescc mai multă pe lu
terani la numiri în funcțiuni și că 
Javoriseza pe acei judecători, cari 
an servită sub absolutismulu nem
țesc,u și au fostă cei mai credin
cioși sistemului lui Bacii.

Ministrulă Fabinvi a stată unu 
momentu ca înmărmurită in fața 
acostară neașteptate acusărl, s’a 
apelată apoi. cum a putută, ară- 
tându că elă a avută în vedere 
numai interesele justiției, că. de 
a.ceea a trebuită se ia în conside
rația la numiri anii de serviciu, 
căci dccă ar deschide calea pro- 
tecțiunei și ar preferi pe nisce ti
neri cu câțl-va am de serviciu u- 
noru omeni meritați sar demoralisa 
justiția. De aceea nici n’a putută 
ține contă intotdeuna de recoman- 
dațiunilc dc.putațiloru. In line a 
Mipusiî acesta procedare a sa a- 
prețiării partidului.

Acesta răspunsă n’a mulțumită 

nicidecum pe tiszaiștî, cari se sem- 
țescu forte ofensați din causă. că 
ministrulă Fabinvi le dispută in- 
dreptățirea de a se amesteca în 
resortulu lui, fă,condu se se nu- 
mescă în posturile vacante de ju
decători prot.egiații lorii. Ministrulă 
președinte Tisza. vedendu amără
ciunea ce a cuprinsă pe mamelucii 
sei, a aliată de bine a le sprijini 
pofta de ingerință, și de protec- 
țiune. declarând ă că acesta inge
rință nu este neîntemeiată, deo- 
reee în cele mai multe cașuri de
putății sunt ..cei mai competențl 
informatori ai miniștriloriT4.

Așader partida guvernului îm
preună cu șefulu ei îșl alegă pe 
față protecțiuuea și aepotisniulft ea di
rectivă. ear de altă parte proclamă 
intoleranta- ca principiu conducători 
în administrarea statului. Căci ce 
este pretensiunea de a înlătura și 
nedreptăți pe unii fmicțiunarl, deși 
simt harnici și au mulțl ani de 
serviciu, numai pentru că nu li se 
pară destulă de șoviniștl deputa- 
țiloră din partida guvernului, ce 
este acesta nedreptă pretensinne 
alta, decâtu cea mai crudă into
leranță ?

Și ea se ne tblosimă, spre carac- 
terisarea acestui faptă regretabilă, 
chiar de cuvintele unei foi ma
ghiare, vom cita, aici ceea ce scrie 
oposiționalulu .. Ellenzek” despre 
pornirile mai none guvernamen
tale :

..Este de totă întristători!,” 
scrie numita foia, „că. îii parla- 
mentulu constituțională ală Un
gariei se află o partidă, care pro
clamă pe față dcmoralisarea poli
tică. și voiesce să constrângă pe 
guvernă, ca însuși să se facă sluga 
unui spiritu și a unei direcțiuni, 
care cnunciă. că numai acela se 
’și potă câștiga pâne, pe < are nu 
meritele și aptitudinele sale per
sonale îlă ajută, ci protecțiuneaF

Tristă și durerosă lucru în a- 
deveru, că amu ajunsă așa de
parte sub .,înțelepta“ oeârmuire 
a d-lui Tisza. încâtu, cum adauge 
aceiași fbiă, ..meritulu și capaci
tatea nmna.i atunci se potă valora, 
decă se toemescu cu precupețele 
politice, și decă vrendu se ajungă 
la ceva, liciteză pe contulă con- 
sciinței lori! păcătose.”

Der puțină ne pdte liniști îm- 
]>rejurarea. că se găsescă foi opo- 
siționale unguresc!, cari. în ceea 
ce privesce combaterea sistemului 
de protec.țiuuc, se alătură la pă
rerile actualului ministru de jus
tiția. Căci ce folosii că acele foi 
se ridică contra ingerinței depu- 
tațiloru tiszaiștî în administrațiunc 
când de altă parte deschidă por
țile protecțimiei prin aceea, că 
admită pretensiunea, ca se se nu- 
mescă în funcțiuni numai persone, 
conti-a cărora nu pbte fi nici o 
îndoielă din punctă de. vedere ală 
fidelității loră cătră ..idea de 
stată11 ?

Amil vrea se scimu. care func
ționară sasă ori română nu va fi 
numerată între cei îndoielnici, pe 
câtă timpii iiu-șl va renega sem- 
țuliî seu națională? Decă der i se 
va preferi mm L’ngmu ncoșă ori 

șovinistu nu este acesta cea m ii 
condamnabilă protecțiune ?

Se treeemă înse la faptele mi
nistrului do justiția. Eabinyi. Pro
babilă că sub conducerea sa au 
ajunsă câțiva Sași în posturi mai 
înalte de judecători. Pote oă s’a 
strecurată și vr’ună Română, în 
puterea meriteloru sale. Der im
putarea. că sub densulu au fostă 
înaintați ,,o grămadă de judecă
tori valahi14, este cel mai sfruntată 
neadeveru.

Amil vrea se scimfi cine simtă 
acei niulțî „valalh”, pe cari i-a 
preferită d-lă Fabinvi șoviniștiloră 
de pur saup? Din contră suntemă 
informați, că d-lu Fabinyi a pre
ferită Unguri tineri și neesperți cu 
câte 5 ani de serviciu, unoril func
ționari români cu câte 10 ani și 
mai bine de serviciu, ba au fostă 
cașuri, că Românii, cari au con
curată, nici n’aii fostă puși în can- 
didațiă.

Reu informată este d-lu luliu 
Horvath, decă crede că Românii 
simtă protegiafi de cătră minis
tru Fabinvi. Ei n'au fostă prote- 
giațl de nici urni ministru de jus
tiția ungurescă. Dovadă este chiar 
numerulu eu totulă neînsemnată 
ală judecătoriloră români, cari se 
mai susținu numai prin diligința 
lorii de feră și prin capacitatea 
loră.

Și decă. puținii Sas! și Români, 
cari s’au strecurată ca prin ure
chile acului printre legionele de 
funcționari unguri, apțl și neapțl. 
le stau in cale adl șoviniștiloră 
dela putere, atunci, credemu, că e 
timpulă. ca oportuniștii din sîmilă 
îiaționalitățiloru nemaghiare se se 
desmeteceseă odată și se nu mai 
îmbete lumea cu apă rece, cum 
vrea sfifacă deputatulil sasu Meltzl. 

Vorbirea Prințului Bismark 
in |i:irhuneii1iilu ueriniuifi.

< rinei.
Proiectul!! va spori considerabili! pu

terea umilitei nostre. Elu ne dS uni! 
sporii de trupe eapubile de a purta unui.' 
și pe earl noi le puteim! lăsa acasă: a- 
vendu însA trebuință de ele, treime să 
le eeliipănn! și eu arme bune. Iml a- 
duci! aminte de carabinele pe cari lc-a 
fuj-nisati! Anglia, la 1813 pentru mili
țienii noștri și eu eui! făe.usenm și eu ins
trucțiune ca venătoru. Nu erau de nici o 
trebă; arenda înse arme bune, acestea 
garanteză totu atâta de multă sigu
ranța. și pacea și valoreză totu atâtă 
de multă ea și când ar ti aliată cu noi 
o a patra putere mare care dispune 
de 7(M),()l.K) soldați, cela mai mare nu
meri! ce se pomenea. Bravoi. Acesta 
de asemenea va liniști nervdsa ndstră 
opiniune publică, și va calma îneâtva 
bursa și pressa nbstră. Din momentulă 
în care proiectulă va deveni lege vomă 
dispune do. omeni și armele, de asemenea 
nu voru lipsi, der t.rebue să ne procu- 
rămă alte mai bune. Decă vomă forma 
o armată din cei mai Imul omeni pe 
cari îi av.-mă, din părinți de familia în 
verstă de juste 30 ani, apoi treime să 
avemă pentru ei și cele mai bune arme. 
Aprobări.) Nu treime să'i armămu cu 

de. acele, earl jieutru tinerele trupe de 
liniă simtă destulă do Imne. der bărbații 
sdravenl. car! simtă jiărințl de familia.

despre a căroră conduită ne adueemu 
bine aminte când ocujiaseră jiodulu dela 
Versailles, trebue se aibă pe umorile Ion! 
cele mai bune arme. Aprobări.)

Decă odată se va întâmpla se fimă 
atacați din doue părți, putemu pune fa 
fiăcare din granița, nostră câte uni! mi- 
lionă de soldați, mai ruinânendu-ne și o 
reservă de o jumătate seu uuă mifionă 
întregi!. S'ar pute dice că urmarea va 
fi, că și celelalte țări îșl voră înmulți 
trupele. Acesta nu o potă.... căci de 
multă ele și-au atinsă maximală țif're- 
loră. Noi amu renunțată dela 1867 la 
sporiri fiindfl că. credeamă că în f’ede- 
rațiunea do Nordă vomă pute trăi mai 
ușoră. Vecinii noștri ne-au ajunsă la 
numără, der nu și la calitate. Nit I ună 
poporă din lume nu pote avea soldați 
atâtă în pace ca și în hătaiă mai buni 
precum noi și cari se fbnneză din eon- 
cecliațl cai! n’au uitată instrucția, aici 
nu ne jiote întrece ni<I ană pojioră în 
lume. Aprobări. Mai avemă și [o ar
mată întregă de oficerl și suboficerl cari 
simtă de a junsă să comande imensa nostră 
armată. Nici în acesta privință nu ne 
pote nimeni întrece ’aplause), căci pen
tru realisarea. unei asemenea armate se 
cere o forte mare întindere a obligă- 
mentului militară, car.- mimai în Ger
mania există și nude de. asemenea se 
califică cei mai lmnl oficerl și suboficerl 
spre a pute conduce pe soldați. Și și 
acea cultură, ce se recere, spre a face, 
capabili! pe unu oficeru seu suboticeră 
de a. comanda, conformă pretensiiinei. 
ce-o face soldatult! superiorului seu, se 
găsesce la. noi în straturi mai estinse, ca 
în vre-o altă țeră. Noi avemă uni! ele- 
mentu mai mare de oficerl .și suboficerl 
ca alte țeri. De aceea tocmai întărirea 
pe care o roaliseză jiroiectnli! este mij- 
loculă care ne reține de a întreprinde 
ună resboiu ofensivi!.

Decă v’așl și spune că suntemă con
siderabilă amenințați din partea Franciei 
și a Rusiei, că pentru a nu fi îufrântl 
treime se începemă imediată acțiunea, 
și decă m'ași presenta parlamentului eu 
cerere de ună credită de ună miliardă 
în scopulă unui resbelă ofensivă cu ve
cinii , noștri și d-vostră ați ave încre
dere în mine, ceea ce sjieră eă nil veți 
ave.a-o (ilaritate), chiar și în acestă casă 
răsboiulă ar trebui r, fi' iiprnbalii ib bila 
iiafiintea . Bravo i, ca se fie conduși! totu 
cu aceeași însuflețire ca și la 1870. Bravo . 
Ar fi înse forte greu de a tace statele 
confederate și poporale loră se înțeleagă 
necesitatea unui asemenea resboiu ofen
sivă. Rusia de astădi s ar indigna. Fran- 
cia ar sta țejienă sub arme și tote ele
mentele imponderabile în cașul unui res
boiu ofensivă ală nostru ar ține cil ini
micii noștri. Cu totulă alt-feli! va sta 
lucrulă in easulă când noi amu fi cei a- 
tacațl. Dela. Metuelă s/ pâini ta Jloileiw. 
Germania întreagă ar sări ia- o uiiiai ib 
praf'ă (b piixctl și înarmată pănă în gâtă 
ar primi ataculă inimicului cu prover
biala furare feutonieâ fuior teutonicus 
ț Braao). •

Opimunea publieă a lluxiei a arătalii 
ușa uum aiuieu puternica și cretlhiciusii. 

ue iinbulziniii, ne-ania. iuecreatu xe res
tabiliră rechlle relațium, iler mt ali-ri/AHiă 
(lupă uimem. i Bravo i. Respectulă pentru 
tractate. în totd'a-umi famil dovedită fată 
cu Rusia, și în Gestiunea Bulgariei e in
contestabilă eă amu stată jie terenulă 
croită de congresuli! din Berlină. Toți 
cramă atunci de jiân re. ca w’ tlâmă 1,‘n- 
siii iiifltuiifa ce i-s. luriui iu Itutuaria. 
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După ce la trouulu Bulgariei a fostă pro
clamată o rudenia de aprope a Cassei im
periale ruseșel, nimeni nu putea presu
pune că acela n'ar ti ună sinceră ade- 
rinte ală politicei ruseșel. Prin lovitura 
'le stată iu Bulgaria s'a născută o stare 
de lucruri <arc in fioriâ putea se atingă 
drepturile Rusiei câștigate la longresulă delii 
Berlină. Dică Rusia s’ar incerca pe cuh 
diplomaticii se îndemni pe Sultaiuilă la o 
intervenit e. sar ltucura.de pirj’ectulă nostru 
.sprijină. Bulgaria, acesta țărișoră între 
Dunăre și Balcani, în genere nu e ună 
obiectă care să merite ca 'Europa înce- 
pendu dela Neva pănă Pirenei, dela ma
rea Nordică și pănă la Volga să se a- 
runce într ună resboiu, după a cărui ter
minare abia s ar putea șei pentru ce s'a 
bătută, i Raritate, aplause !) Amenințările 
diareloră rusesci nu ne pot.fi face ca se 
nu sprijitiimă tină eventuală demersă ală 
Rusiei pi vale diplomatică pentru redobân
direa influenței sah in Bulgaria. căci și 
pănă aeumu ne-a mă silită să împliuimfi 
dorințele confidențiale ale Rusiei, cari a- 
veau aceeași țintă, și acesta a nostră stă
ruință presa rusă se încercă să o înfăți
șeze ca celu mai mare actă de dușmănia 
ală guvernului Germaniei față cu Rusia. 
Invitându-ne oficială ca se o sprijinimă 
in stăruința ei pe lângă Sultanulă pen
tru restabilirea situațiunei creata de Con- 
tjresil in Bulgaria, fără pregetă amă da 
urmare invitărei, de bre-ce interesele co
mune monarcliice pentru regularea rela- 
țiuniloră in Europa ne leagă cu impe
riul u vecină alu cărui monarehă înțelege 
pe deplină și indeplinesce acestă pro
blemă. lucrândă numai după cum ceră 
interesele marelui său imperiu și ale lo- 
cuitorilcy’ă sei în numără de o sută de 
milidne.

De aceea numai pentru casidu unei 
necesități ceremfl acestă sporire a armatei. 
Decă acelă casă nu se va ivi e cu atâtu 
mai bine. Noi ne încercămu să’lă evi- 
tămu. Stăruința nostră însă pănă la ună 
punctă dre-eare e îngreunată prin ames- 
teculfi și amenințările din afară. Mî-așă 
permite sg udresesă o rugare străinătății, 
ea se lase la o parte amenințările . căci și 
așa tiu'i foloscseu nimicit. Nu ne teinemu 
de resnltafnlfi unui resboiu. Credemă cu 
tăria în victoria nostră și în causa nos
tră dreaptă, ca și ori-ce sublocotenenții 
din străinătate, care se însuflețesce la 
unu paliarft de șampania : der tocmai pen
tru că sunt.emă conscii de puterea nos
tră lăsămfi în mâna Provedinței să hotă
rască, decă nu cumva vomă fi scutiți în
tr’aceea de necesitatea de a ne bate. Fo
cală t.rebue sg fia pusă de ciue-ra, noi nulă 
punemu. Nici puterea nostră. nici aliații 
noștri mi ne voră pute împedeca ca să 
nu stărnimu pentru menținerea păcei. 
Neapărată pe noi ne supără multă in
sultele și amenințările pressei străine, der 
cu tote aceste vomă căuta se păstrărau 
pacea, anume eu Rusia.

In câtă pentru Francia, aplicarea 

pe care o are acestă vecină pentru spio- 
nagiu nu va pute provoca» nnă resbelă. 
Acele simtă fleacuri despre cari se dice 
că velă mai ințeleptă treime să cedeze 
(ilaritate . Amenințările, negre.șitu nu a- 
celea din partea guvernelor!!. ci acelea 
din partea pressei. sunt câtă se pute de 
stupide ilaritate). Mai bine ar face să 
ne înlesnească lncrulă. Sunteină forte ac
cesibili pentru bunăvoință der pentru a- 
menințărl câtuși de puțină (bravo). Noi 
Germanii ne temem!! numai de Dumne
zeu și de nimeni altulu iu acestă lume. 
Suntemă veseli de a ave amici și iubiniu 
pretenia ; cine ne amenință însă acela se 
va convinge, că auiorea de patriă , care 
inspiră curajul!! la luptă și care la 1813 
a chemată sub drapelu națiunea. întreagă 
a micei și slabei Prusii de atunci, astăijl 
a devenită unu bună comună alu Ger- 
manilorfi. în câtă fie-care soldată va 
merge cu firma credință în inimă, că 
Dumnedeu e cu noi i aplause îndelungă 
repețitei.Concentrări rusesci.

Din Varșovia se scrie cătră 
„Pol. Korr.“, că în Pinczow, gu- 
vernămentulfi Kielce, și în împre- 
jurimele de acolo adniinistrațiunea 
militară rusă a luată în timpulft 
din urmă măsuri pentru încvarti- 
rarc de cai și omeni. Aceste mă
suri se esplieă într’acolo, că s’a 
luata în perspectivă concentrarea 
unui mare întinerii de cavaleria în 
acele părți. Tn cercurile militare 
din Varșovia se vorbesce deja cu 
totă liotărîrea, că în adevăru în 
celu mai apropiată timpii se voră 
așeeja la Pinezotv patru regimente 
de cavaleria circasiană.

Unu respunsu indirectă lui Bismark.
In ședința dela 1 1 Februarie 

n. a camerei franceze, Episcopulu 
Freppel vorbindă despre politica 
colonială care, <|ise elu, face parte 
din politica tradițională a Frau
dei încă din timpulu lui Riclielieu, 
observă intre altele, făeendă alu- 
siune la vorbele lui Bismark. „că 
Germania numai de Dumnedeu se 
teme

Deopotrivă departe de ori-ce micime 
de sufletă și de ori ee lăudăroșiă, Franeia 
e stăpână pe sine. Și Francia- se lente 
de Dumnedeu, der nu ca acei farisei, cari 
se socotescă pe ei mai buni decâtă toți 
ceilalți și facă paradă cu simțămintele 
loră religiose. Francia se teme de Dum- 
neden și nutresce încrederea, eă Dumne
deu va ti în viitură cu ea. Aplause.i

SOIRILE IHLEI.
Ministru-președinte Tisza a decla

rată în dieta ungurescă. cu ocasiunea 

desbaterei asupra bugetului ministerului 
de finanțe, că la începutulă viitdrei se
siuni parlamentare va presenta proiectulă 
de ligi privitoră la resimmpcrarca rega- 
lieloră.

Printr o ordinațiune a ministrului 
de honvedl. s’a concesii farurca di a 
pute fi roluutarl pe unu ană abiturienți- 
loru scolei de industriă de artă din Pesta, 
scolei modelă de desemnă .și seolei pen
tru formarea protesoriloră de desemnă.

Același ministru a ordonată ca la 
eertificateJe de liberare din armată ,op- 
șite) se se alătiuv pe viitoră unu cupon 
care se instrueze pe respectivi asupra 
'îndatoririlor lor ea glotașl și care se conțină 
minierii aniloră. pănă la care în casă 
de mobilisare are se se presinte sub 
arme după reședința respectivei comande 
c. r. a cercului de intregire ori de glbte. 
Din causa acestei ordinațiunl s'a întâr- 
diată și estradarea certificateloră lopși- 
teloră.)

In BucurescI a murită unulă din cei 
mai mari binefăcători ai obștei. anume 
lanctt Fetulă în verstă de 66 de ani. 
Bună patriotă și devotată binelui co
mună; elă a muncită o vieță întregă 
pentru a alina suferințele și a ■veni în 
ajutorulu propășirei naționale. La mor
te. ca și în vieță. ultima’i gândire fu 
îndreptată totă binelui obștescă. Elă lăsa 
o avere însemnată de peste 30 de inii 
de galbeni Academiei române, .și 20 mii 
lei scolei pentru învățătura poporului 
română. Fiiu din poporă, fiiuli'i unui 
preotă din Bărladu. pentru poporă s’a 
devotată în vieță. la poporă s'a gândit 
și când șl-a dată ultima respirațiune.

Dela 1 Februarie n.. productele și 
fabricatele ungare se esportă în Serbia 
cu taxe forte moderate. In casă când 
esportatorii ară ave deosebite dorințe 
în privința stațiuniloră de cale ferată 
ce-i intereseză și care eventuală în ta
rifă n’au fostă considerate din destulă, 
suntă invitați a aduce acesta câtă mai 
curendă la cunoștința camerei de co- 
merță și industriă din Brașovă.

♦ 
ic sje

In Slimtiică. comitatulă Sibiiiliui. a 
începută comassarea. La 3 și 4 Febrila- 
rie n. a fostă alegerea, unui ingineră 
dintre cei cinei cari concuraseră se facă 
comasarea. Prețurile cerute de ei va
riau între 1 fi. 40 cr. și între 1 fi. 80 
cr. de jugeră. Atâtu Românii câtă și 
Sașii au formată în predilele alegere! 
diferite partide. In fine Românii toți 
și-au dată voturile pentru inginerulă 
Tilca din Smigă er Sașii t.oțl pentru în- 
ginernlă Rotii din Mediașă. Findcâ ale
gerea inginerului nu s'a făcută prin a- 
clamațiune, se așteptă ca să decidă în 
acestă privință tribunalulli.

Prin ținutnlă t.recetorei Vulcattă 

domnesce mare frigă. Mai mulțl călă
tori au dispărută acolo fără urmă, anume 
lonă Bonta, G. Todoranu și N. Rădoiu, 
cari, după constatările oficiului vamalii 
română, trecuseră prin iarnă, der pănă 
adl nu s'au întorsă acasă în Vulcană.

** *
Din comitatulă Turda-Arieșitt s’au 

estradatu în luna lui Ianuarie c. 25 de 
pașapdrte pentru liberă trecere în Ro
mânia. S’au incassată din dare 11,024 
fi., mai multă cu 3812 fi. 99 cr. ca în 
anulă trecută. Nu trebue nisă se se 
uite, eă restanța de dare a locuitoriloră 
din acestă vomitată face 291,885 fi. 
10 er.

Ll-o fi lăsândă gura apă esecuto- 
riloră.

♦* «.
In dilele trecute fii atacată în f.'/zi- 

șiu ună tînără farmacistă, care se întor
cea dela o petrecere. Necunoscuții făp
tuitori l'au rănită greu eu cuțite și cu 
săbii, așa ea farmacistulă zace bolnavă 
în patu.

Multe se mai întemplă în reședința 
Kulturegyletuhii.

❖
\ inerea trecută s’a siuucisă în Me- 

ihașă unu tîneră institutorii dela scola 
de stată, anume Otto Fikker. Motivul!! 
sinuciderei este, precum se vede dintr’o 
scrisore lăsată în nrină'i. raporturi fami
liare nefavorabile.

* *
Iu decurlulă anului trecută (lușiulă 

a avută 10)1 industriași și 370 de co- 
mercianțl. cari plătescil dare. Darea de 
venită a celoră dintâiu a fostă 17,508 
fi. 71 cr., er a celoră din urmă 10,484 
fi. 2 er. In sensulă legei electorale au 
dreptulu de alegere 453 industriași și 
132 comercianțl.

* -k
Advocatulă din Brașovă Dr. Franz 

Kabdelm e numită notară publică r. in 
Făgărașu.

Societatea tineriloru industriași din 
Chișiii are 170 de membri, fiăeare mem
bru plătesce o tacsă de 30 cr. pe lună 
și în prețulă acestei taxe : are dreptă a 
se folosi de biblioteca comună a socie
tății, pdte conta în casă de bolă pe un 
ajutoră de 70 cr. pe di dată din partea 
societății, er în casă de morte i-se su
portă membrului răposată spesele îmor- 
mentărei.

Alegerea de deputată în Caransebeșu.
Actulă de mare importanță ală ale

gerii de deputată dietală s'a severșitu 
în 8 Februarie st. n. spre cea mai de
plină mulțămire sufletescă a tuturoră Ro- 
mâniloră binesemțitori.

Cu severșirea lui, starea nostră, în 
continuu agitată dela notificările date 
președintelui dietei de d-lă generală 
Traianu I)oda. a luată ună sfârșită ne 
mai pomenită.

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS? 

t»?

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

1848 și 1849.)

Cu tote că Garibaldi a fostu neglesfi 
și neluată în seină după vrednicia, elfi 
îșl câștiga la apărarea Romei cea mai 
mare gloriă. In 30 Aprilie bătu pe Fran- 
cesl înaintea portei Sau Pancrazio. în 
Maiu pe NeapolitanI la Palestrina și Ă el- 
let.ri. După a doua ciocnire voi Gari
baldi să năvălescă pe teritoriul!! neapo- 
litauu. pentru ca se aț.îțe populațiunea 
la o rescolă. Elă crede, că printr’acesta 
s'ar fi schimbată sorbea Romei, ba că 
chiar după căderea cetății s ar fi putută 
continua resboiulft cu succesfi, și elu tim- 
breză, ca cea mai grea greșală a lui Maz- 
zini. faptnlu. că I a rechemată cu trupele 
sale la Roma. Aci nu mai putu aduce 
elă nici ună folosă. Generalul!! Oudinot, 
rupsese într’ună modă lașă armistițiul!!, 
care espira abia la 4 Iunie, și în noptea 
de 2 spre 3 ocupă printr'unu atacă po- 
sițiunea favorabilă din Quattro 4 enti 

(Vila Corsini;. care, cu totă consiliul!! 
espresu ală lui Garibaldi și alu lui Avez- 
zana. nu se fortificase. Dina următdre 
întregă încercară apărătorii a relua înăl
țimea, care, fiind cheia orașului, era de
cisivă. Desprețuindu mortea. porniră îna
inte la. atacă unulă după, altulă: legiunea 
italiană. Bersaglieri ’lui Manara și la 
urină regimentul» _Unione.“. înflăcărați 
în personă de Garibaldi. luptând!! din 
zorile dilei și pănă noptea. Ei năvăliră 
de repețite ori pănă în edificiile vilei, 
unde luptară pieptă la pieptă. înse tote 
opintirile loră se sfărmară de resistența 
tenace a Francesiloră. Mai toți oficerii 
coloneloră de atacă căilură, între denșii 
și Goffredo Mameli. Korner ală Italiei. 
Aceea a fostă cea mai gloridsă și mai 
sângerdsă di a republice! romane; deo
dată cil sorele din 2 Iunie apuse și 
steua ei.

Urma acum asediarea și bombar
darea regulată a orașului, fără de nici o 
cruțare a tesaureloră ei de artă, lntări- 
turile din afară de orașă tură repede 
perdute, afară de Vascello, unde Medici 
se aperâ ca ună diavolii. Descuragiarea 

și înderetnicia cuprinseră pe soldați. 
Propunerea lui Garibaldi de a părăsi 
Roma cu tote trupele și de a continua 
lupta în munți, fu respinsă de Mazzini. 
Astfelă pănă a nu capitula orașulă, Ga
ribaldi se retrase pe răspunderea-i pro- 
priă în noptea de 3 Iulie prin Tiroli 
spre Terni, fără a fi supărată de Fran- 
cesl. 0 retragere mai tristă și mai amă- 
rită rare-orl s'a vedutu. Din cei 4000 de 
omeni, cari se. retraseră, dispăreau pe 
fiă-care nopte cu sutele. Poporațiunea 
dela țeră. ațîțată de preoțime, se arăta 
pretutindenea forte dușmănosă. și după 
ce trecuseră peste ApenninI, începură a 
fi urmăriți de trupe austriaee, de care fu
garii nu puteau scăpa, decâtă prin marșuri 
forțate de nopte. „Austriacii*. scrie Ga
ribaldi din cuvent.u în cnvent.fi. „găseau 
cu puțină ostenelă conducători și spioni, 
de aceea sciau totdeuna precisă unde 
steteamu noi: noi din contră, nu puteamu 
afla nici chiar pentru unu pumnu de 
aură nici ună spionă, nici ună eondu- 
cetorău. Totă aceeași amară esperiență 
o făcuse elă cu unu ană înainte în Italia 
nordică, acolo înse se consolase eu gân- 

dulă. eă astfelă se purtau .supușii aus- 
triacl. Acum îi lipsea .și acestă consolare. 
Totă mai mulțl omeni. între cari chiar 
și oficeri, fugeau dela elu; se respândeau 
prin țeră, răpindă și tacendă felă de felă 
de fapte rușinose. Elă puse de împușca 
pe vre-o câțiva, „der ce folosă, deorece 
cei mai mulțl rămâneau nepedepsiți*. 
Ajungendu în Sau Marino, scrise pe 
trepta unei scări dela o biserică nlti- 
mulă său ordină de [di, prin care des
ființa rest.ulă armatei sale. Elă suna ast
felă : „Soldați, ve deslegă de datoria de 
a mă urma. Reîntorce-ve-țl la eăminulă 
vostru, der gândiți-vă. că Italia nu pote 
rămâne în sclăviă și rușine*.

Doue sute de credincioși nu voiră 
se-lu părăsescă. Cu aceștia năvăli elu 
peste Cesenatico, pentru ea să se îm
barce de acolo pentru Veneția. Insă flota 
austriacă îi curma calea și îlă sili din 
nou a debarca. Când păși pe țărmă. 
purta pe brațe o ființă, care se lupta eu 
mortea : era credinciosa Anita. care eu 
tote că era împovărată, făcuse întrega 
retragere călare, și trebuia se mai facă 
încă ună lungă drumă pănă în ținutnlă

ltucura.de
cnvent.fi
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De săptămâni să lucra cu puteri în
cordate, ca venindfi «lina unei alegeri 
noilă se dămă dovadă hunii, că noi sun- 
temu omeni, cari ținemă la enunciațiunile 
date de conducătorală nostru si că pu- 
tenn'i. când voesce acestă conducătorii, 
se suportămiî frigă și fome, numai să 
nu dămă votu de neîncredere acelui băr
buță, care este întruparea tuturoră aspi- 
rațiuniloru nostre legitime, care a făcută 
ca causa uostră se fiă causa sa propriă.

Câtă de adeucă pătrunsă este popo
rală de sentimentele nobile de alipire și 
dragoste cătră couducătorulu binevoitoră 
și înțeleptă și câtă de coptă se urată în 
judecarea intereseloră sale a dovedită 
din nou cu ocasiunea alegerii acesteia.

Din depărtări de 2—3 clile au ve
nită pe josă bătrâni de 70—80 de ani 
ca să stee la comanda generalului loră 
iubită, deși gerulă (21° C'i părea că mea 
se ne sleiască sângele’n vine.

Era imposantă priveliștea, când mai 
bine de 4CKX) alegetorl porniră dela lo- 
culă de adunare (podulă de lemnu) și 
se îndreptară spre locuința ’d-lui gene
rală ca din însăși gura lui se audă nu
mele aceluia, pe care-lă află demnă ca 
să-i încredințeze, continuarea luptei pe 
calea creată de densulă.

Ajunși aci, strigătele de „Sf trăiescă 
d-lă generală Traiantl Doda”, care dela 
plecare în continuu resunau, uu erau să 
se mai sferșescă la ivirea în ferestră a 
d-lui generală.

Spunendă alegătoriloră cum în vir
tutea legiloră esistente densulă nu mai 
pote fi alesă, recomandă de deputată 
pe părintele Mth. Popocici protopopulă 
Orșovei. La rostirea numelui acestui băr- 
bată înțeleptă. moderată și statornică, 
mulțimea a eruptă în strigări de 
trăiescă deputatultl nostru d-lil Alih. Po- 
pocici, protu Orșovci11.

La 8 ore toți alegătorii se aflau 
înaintea magistratului. După câteva mi
nute președintele comisiimii prin o cu
vântare potrivita deschide actulă de ale
gere publicându că numai ună candidată 
este pusă și că, decă în o 1 2 de oră nu 
se va mai pune altulă, acela se va pro
clama de deputată alesă ală cercului elec
torală ală Caransebeșului.

Pe mine și pe mulțl alțl nl-a sur- 
priusu curagiulu convingerii d-lui pre
ședinte Hedwig Bdsz, care nu s’a sfiită 
a spune, că măsuri polițiaue n’a luată 
fiindcă sciă. că poporală severineană e 
mai pre stisu de fote ună poporă de or
dine și a dată espresiune speranței, că 
continuândă noi a fi astfelă voră „ră
sări și pentru noi timpuri mai bune“.

După proclamarea deputatului Mih. 
PopovicI alegătorii au mersă la crucea 
din piața mare, unde venindu dl. depu
tată șl-a desvoltatu programa intre a- 
probările generale ale alegătoriloră. în
soțită apoi de alegătorii sei s a reîntorsă 
la cuartiră la comunitatea de avere. Aci 
le mulțămi și s’a retrasă.

dela Comachio, der greutățile o supu- 
seseră. Când fii adusă în casa colonelului 
Nino Bonnet, care îi alergase în ajutoră, 
îșl dădu ultima respirațiune. Garibaldi 
plânse multă și fierbinte lângă cadavrulă 
ei, der trebui să plece decă nu voia să 
fiă împușcată de Austriacl. ca și Cice- 
raacchio și capelanulu său militară. 
TJgo Bassi, caii fuseseră prinși într’a- 
ceeașl oră și chiar în apropiere. De acum 
începu, fiindu-i necontenită vieța în pe- 
riculă. o călătoria plină de greutăți prin 
Italia. Amici credincioși și partisanl. 
cari se înțelegeau prin semne secrete, 
mijlociau urgisitului trecerea dela ună 
orașă la altulu. Bonnet. Pater Giovanni 
Verita în Modigliana și advocatulă Mar
tini în Prato luară partea cea mai mare 
la scăparea lui Garibaldi și Italia le 
pote fi în veci recnnoscetdre. Aceștia 
și aliații loră îlă duseră eu norocu până 
în Maremma toscană, de unde ajunse cu 
corabia la Chiavari. Der nici aci nu avii 
liniște : Generalulă Lamarmora, care, prin 
presența eroului devenită renumită, se 
putea teme de o nouă revoltă republi
cană în Geneva, puse de-lă aduse acolo

Poporală însă, eare-șl identifică în o 
măsură așa de mare interesele sale cu 
ale d-lui generală, erupse din nou în 
aclamărl la adresa d-lui generală și nu 
a încetată până ce n’a venită să le a- 
dreseze cuvinte părintescl de înbărbă- 
tare și salutări celoră de acasă.

După acestea alegătorii s’au împrăș
tiată, inteligința însă s’a întrunită la o 
masă comună. In fruntea a 200 de co
meseni ședea d-lă deputată. Densulă 
ridică celă dinteiu toastă pentru ilus- 
trulă nostru bărbată d-lă generală Tra- 
ianfi Doda, apoi toasta d-lă referentă 
consistorială Traianu Bar~u pentru de- 
putatulă actuală și d-lă adv. Coriolană 
Brediceanu pentru alegători. Au ur
mată apoi încă multe toaste.

Târdiu sera mai pute vede omulă 
câteva sute de alegetorl de prin comu
nele mai de aprope și la toți le pute 
ceti clin față mulțămirea sufletescă.

Toți erau conscii de a fi severșită 
o faptă bună.

Astfelă s’a sfîrșită actulă alegerii 
de deputată în Caransebeșu. Elă pote 
seria de modelă.

Impresiunea generală ce a produsă 
actulă alegerii în străinii de față e: că 
Românii suntă omeni cu minte și mai 
pre susă de tote ună elementă care ține 
cu firmitate la naționalitatea și la drep
turile sale.

Ținuta din dina de alegere a cori- 
feiloră șovinismului magliiară din locă 
a fostă bătătore la ochi. Ei. cari în 
totu loculă portă cuventulu. de astăclată 
au aflată de bine, a străluci prin absența 
loră chiar și de pe strade și cafenele. 
Ar fi putută cineva ușoră presupune, că 
dumnialoră nu suntă c.n conseiința cu
rată. Cine scie? A.

Din dieta ungară.
In clubulă partidei guvernamentale, 

desbătendu-se asupra bugetului ministe
rului justiției, deputatulă luliu Horrath. 
care e alesă în cerc-ulft Bolușeriu, corn t 
Târnava mică. a. adresată o interpela- 
țiune ministrului Fabinyi, în care-lă atacă 
pentru procederea. ce o observă la de
numiri în .justiția. Intre altele deputa
tulă Horvath indică, că ministrulă de 
justițiă arată o deosebită predilecținne 
pentru personele, cari erau cei mai a- 
dicțl aderenți ai sistemului absolutistică. 
Chiar de curendu ministrulă pentru ună 
postă la cnriă a denumită pe ună indi
vidă, care meritele în parte mare 
și le-a câștigată pe timpulu și sub gu- 
vernnlă, când adevărații patrioțl erau 
amenințați cu furci. D-lă ministru — 
mai departe — nu e cu nici o consi
derare la opiniunea publică, care pe a- 
numițl individl îi ține de imposibili. Așa 
în Transilvania a eoncredută conducerea 
unui tribiuialu unui individă, care a 
fostă martoră, când 2 oficeri au atacată 
pe ună redactoră și fostă deputată die- 
tală și densulă a fugită de acolo. Am 

în aceeași ndpte pe fregata „San Mi- 
cliele". Elă fii tratată cu respectă, i se 
permise a-sl visita copii în Nizza, i se 
declară insă cu totă hotărîrea, că nu 
pote rămâne în țeră, ci că trebue să 
se stabilescă în străinătate. Elă alese 
Tunisulă, unde găsi ună vechiu amică 
dela 1834; însă guvernulă francesă în
duplecă pe Beyulă ca se-lă depărteze 
de acolo. Elă se duse pe insula Sau 
Maddalena, der aci erășl nu voi să-lă 
sufere guvernulă Sardiniei și îlă sili a 
se duce pe o corabia de resboiu la Gi- 
braltară. Aci îi îngădui guvernatorulă 
englesă o ședere de 6 dile numai. „Acestă 
lovitură pentru ună omă cădută prici- 
nuesce durere1-, suspină exilatulu fără pa
tria. Elă ajunsese culmea nenorocirii și 
perduse totă: amici, soția și patriă, elă 
rătăcea singură, întocmai ca lină crimi
nală isgonită, și numai ună lucru îlă 
mai susținea: nestrămutata credință în 
renașterea Italiei.

i După N. fr. Pri’SSe11).
Trad. de d-șora A. C. 

esperiată, că ună individă cualifieată, pe 
care Iau recomandată 11 deputațl a fostă 
preferată de d-lă ministru.

Ministrulă în răspunsillă său a ac
centuată, că densulă la denumiri a fostă 
condusă curată numai de interesele jus
tiției. Se pote că n a considerată tot- 
deuna ingerința neeompetentă a d-loră 
deputațl, der eu tote acestea procederea 
sa o supune aprețierei partidului, și decă 
partidulă e nemulțămită cu lucrarea sa, 
îșl va cunosce datoria.

Ministrulă președinte, care încă a 
luată cuventulă în acestă afacere, între 
altele a disă, că densulă ingerința depu- 
tațiloră la denumiri nu o ține de ne
competentă. pentru c ă deputății suntă 
cei mai competențl pentru informarea 
ministrului, er de altă parte din câteva 
cașuri bănuite nu se pote dejudeca. ac
tivitatea întregă a unui ministru.

O foiă din Budapesta, din care es- 
tragemă acestă raportă, îșl face urmă- 
torea observare:

Pentru ilustrarea dateloră d-lui I. 
Horvath servescă, că în timpulă din 
urmă la Curia regală s’au denumită 5 
juill, dintre cari 2 simtă sasi; în Tran
silvania judji români se promove.ză cit ț/ră- 
mada (?) și cu preferarea judiloră un
guri. Ministrulă Fabinyi se vede, că la 
denumiri ia de cinqsură numai anii de 
serviciu, și anii de servicii din era lui 
Bach. ca ani de resboiu, numeră duplu ; 
escepțiune se face numai cu cei de reli- 
giunea evangelică.„Recunoștința SasilorU."

Sub acestă titlu cetimă în -Pester 
Lloydu dela 12 Februarie :

Kulturegyletuli'i ardeleană a ob
ținută (dela guvernă) de s'a pie- 
datu industriei ardelene furnisa- 
rea unoră articulî jientru gloate. 
Pentru acestă intervențiune se a- 
rată acum curelarii și cismarii sasi 
din Brașovă și din Siglii.șora re
cunoscători. Cei din Siglrișora au 
dată Kulturegyletului dela fiecare 
100 fi. 1 fl., er cei din Brașovu au 
adresată aceluia o scrisore de mul- 
țâmită torte cordială în limba un- 
gurescă.

Va se <lică i-au prinsă?

Literatură.
. Scola și Familia-, foiă pentru pă

rinți și învățători; apare în Brașovă de 
2 ori pe lună. Redactori: Ioană Popea 
și Audreiu Bârseanu. —Nr. 18 și 19 dela 
1 (13) Ianuarie are următorulă sumară: 
Epistole asupra crescerii adresate d-nei 
S. țiu-mare). Scola și sănătatea. — 
Calitățile învățătorului, deDr. Petru Pi- 
poșă. — LecțiunI din învățămentulă re- 
ligiunei în scolele primare (urmare), de 
Iosifă Aronă, înv. în Reșinart. Miș
carea pămentului. de M. D. Pauliană. — 
In anulă Domnului, de A. B. Diverse 
(Cursuri din albinărită, de G. M.; O or- 
dinațiune ministerială : y Dimitrie lon- 
ciovicl).

Trei muieri este numele unei anec
dote poporale, scrise în versuri de Ni- 
colae Trimbițoniu ; formată mică 8" de 
39 pag. Editura librăriei IV. I C'iurcii 
în Brașovă. Prețulă 10 cr.

Istoria minunatului PiticotQ de unQ 
COtii CU barbă CU totu, scrisă în versuri, 
formată mică 8" de 32 pag. Editura li
brăriei N. I. Ciiu-cu. Prețulă IO cr.

..HAȚEGANA“
assoriațiiine <le antieipațiiine și ereditu. 

llate.țpi. în 9 Februariu 1888.
Stimate Domnule Redactoră ! Do

rința unui mare publică din ținutulă Ha
țegului s’a realisată, statutele societății 
..Hațegana- assotiațiune de anticipați- 
une și credită (unguresce: „Hațe- 
gana^ „eldlegezesi es hitelegvlet-,) 
conformă resoluțiunei tribunalului reg. 
ca foră comercial în Deva, dato în 27 
Ianuariu 1888 Nr. 47G civ. s au aprobată, 
și firma, în conformitate cu art. de. lege 
37 din 1875, s’a împrotocolată.

In legătură eu acestă împrejurare 
de multă dorită se aduce la cunoscință 
publică, că associațiunea șl-a începută 
deja activitatea, că eonsiliulu adminis
trativă ’șl va ține ședințele în fiecare 
săptămână Luuia. dela 11 ore antemere- 

diane. eventualmente pe acelă timpă în 
dina următore, er depunerile spre fruc
tificare .și alte plătirl la cassă se pri- 
mescă în tote dilele luându-se afară Du
mineca .și sărbătorile, că foile pentru pu
blicarea afaeeriloră associațiunei suntă 
decretate de adunarea generală consti
tuantă ținută la 29 Septemvre 1887, con
formă punctului X din protocolul!! ace
leia : „Telegrafulă Românău și „Tribuna- 
din Sibiiu. „Gazeta Transilvaniei^ din 
Brașovă.

In fine onor, membri ai associațiu
nei nostre se facă de nou atențl la con- 
clusulă adunărei generale constituante, 
conformă căruia plătirea rateloru mai 
departe s’a ficsată cu începutulă clin 1 
Decemvre 1887 în prima fiăcărei luni, 
pănă la depurarea totală a părțiloră fun
damentali, și că plătirea nepunctudsă are 
acea urmare, că respectivulă membru 
trebue, în sensulă țj 18 din statute, 
se plătescă 8" 0 interese de întârdiare 
dela dina decăclerei, seu pote fi chiar 
eseliisă din societate, în care casă pluti
rile deja tăcute pică necondiționată în 
favorulă fondului de reservă.

Mihailu Bontescu, Ioau Tocaciu. 
directorii. secretară.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.L>

Pesta, 13 Februarie. La balulfi 
datii erl la Curte au apărută 1400 
de bspețl. Balulă a eșitu splen
didă. Maiestățile loră și părecliea 
princiară de coronă și-au petre
cută escelentă.

Roma, 13 Februarie. Soirea 
foiei „Montagsrevueli: Sciriie ce 
■sosescti in ceccitrile ('urtii istorisesc^ 
decursul" ludei prințului de coronă 
germană ca nespusă de serios» și re
ducă speranțete la minimum.

Constantinopolu, 13 Februarie. 
Ambasadorul» rusă Nelidgff' întreprinse 
pe lângă Portă pași contra numirei 
lui Biazim-beg ca comisură specială 
pentru Bulgaria și amenință, că va 
rupe raporturile în casă când elă ar 
fi trimisă acolo. Porta a renunțată 
la acea numire.

După sein sosite din pilipopolă. 
e de așteptată mobilisarea urmatei 
bulgare.

Baiu în Beiușu.
Casina română din Beiușu va arangia 

ună bală în sala ospătăriei opidane în 
18 Februarie 1888 st, n.

Prețulă de intrare: Pentru o per- 
sonă 1 fl. Pentru familiă după, placă, 
începutulă la 8 ore sera.

Ofertele marinimose se primescă eu 
mulțămită și se voră chita pe cale cjia- 
ristieă. Comitetulă arangiatoră.

din 13 Februarie st. n. 1888.
Cursulfi pieței Brașovu

Bancnote românescl . Cump. 8.48 Vend. 8.50
Argintă român eseu . 8.44 J’ 8.48
Napoleon-d’orl . . . 10.02 10.05
Lire turcescl.... 11.32 r 11.37
Imperiali..................... 10.32 10.37
Galbini.......................... ,, 5.8S 5.92
Sens. fonc. „Albina*1 6nz 0 101.— 102.—

a »* 98.— 99.—
Ruble Rusesc! . . . 109.— n 110.—
Discontulu . . . . 6’ •—8"/,, pe ană

Cursnlu la bursa de Viena
din 11 Februarie st. n. 1888.

Renta de auru4°/(1 . . .....................96.52
Renta de hârtiă 5"/n...............................83.—
Împrumutulu căilorii ferate ungare . . 148.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . . 93.70
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . . 123.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (8-a emisiune . 108.35
Bonuri riuale ungare.....................104.—
Bonuri cu clasa de sortare . . . . 103.50
Bonuri rurale Banatu-Timi^ii .... 103.—
Bonuri cu cl. de sortare .....................103.—
Bouuri rurale Transilvane...........103.60
Bonuri croato-slavone ...............................103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinii un-

gurescu .............................................. —.
împrumutulu cu premiulu ungurescii . 119.—
Lo.șurile pentru regulare» Tisei si Sege-

dinului....................................................122.—
Renta de hărtiâ austriaca................................ 77.80
Renta de argintii austriacu........................... 79.16
Renta de auru austriacă...............................108.40
LosurI din 1860................................. . 133.25
Acțiunile băncei austro-ungare. . . 864.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . . 271.50
Acțiunile băncei de credituausta.. . 26920
Argintii —.— Galbini împărătesei. . 5.99— 
Napoleon d‘orl .... 10.04
Mărci 100 împ. germane.................................62.30
Londra 10 Livres sterlinge..........................126.80

Editortt .și Reci ac toni responsabilii: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI. I .. .... .................................
a lunci în numeri câte de 2 3 eole cu iluslrațiunl frumose: și publică articlii sociali, poesie, novele, schite, piese teatrali 

mai departe tracteză eestiunl literare și sciențitice cu refiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța. 
socială a Românilor!! de pretiitindenea, 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 tuturora indi viijilorh 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. Prețulu de prenmnerațiune pro ttimlu întregii e 4 tl.. pentru România și străină
tate 10 franci- lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Diaru bisericescu, școlarii și literarii — cu ilustrațiiun. — Cursulu XIV. Apare in broșuri lunare 
câte do, 2’ > — 3'■> eole: și publică portretele și biograiiile archiereilorti și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunl. mai departe articlii din sfera, tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbâ- 
torl și diverse ocasiunl, mai aleșii funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl: și în urmă toții soiulu de a- 
menunte și soiri cu preferința celoru din sfera, bisericescă, scolastică și literară. Prețulu de prenumerațiime pre anulă întregii 
e 4 tl. pentru România 10 franci- lei, plătibill și în bilete de bancă, ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu altt patrulea eseiuplaru.
Viiiiku'i «le probă se trimită gratisu ori-riii cerc.

Sz-ujvâr. Transilvania.

I'liaru beletristică și enciclopedicCi-literaru— cu ilustrațiuni. — Cursulu XII. Apare in 1 și 15 <]i 
ș. a.

A se adresa la ..CANCELARIA NEGRUȚU ‘ în Gherla
-: u :: }< i: • :

Totu de aci se mai potCi procura si următorele cărți din editura propriii:
Apologie. Disensiuni filologice și 

istorice magliiare privitore la Români, 
invi derite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulă Hun- 
falvv despre Cronica lui Geoig. Gabr. 
Șincai. Prețulu 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregori u Silași. (Op complet). 
Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr 
'fot e trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericescl la tote săr
bătorile de preste anii, de 1. Papiu. 
Unu voluniu de preste 26 eole. Acest 
opă 
tote 
până acum —avendă 
rică la fie-care 
timpulă introducere!, fusele pnn cari 
a trecută și modulă cum s a stabilită 
respectiva serbătdre. Prețulu e 2 fi.

Barbu cobzariulu. Novelă origi- 
de Emilia Lungii. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețulu 20 cr. 
Idealutfl pierdută. Novelă origi- 
<1.- Paulina I Z. Rovinain. Pre- 
15 < r.

Opera unui omfl de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea- 
lulu pierdută de, Paulina. C. 
narii. Prețulă 15 cr.

Fântâna dorului. Noveță poporală 
Georgiu Simu. Prețulu

Codreand craiulu codrului. Baladă 
Georgiu Sililtl. Prețulă 1<* cr.

Ultiniulu Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulă JO cr.

Elii trebue se se insore.
Mtfia Sclnvartz, traducere 

•^uțu. Prețulă 25 cr.
Branda seu Nunta fatală.

de euventărl bisericescl întrece 
opurile de acestu soiu apărute 

' 1 și o notiță isto- 
serbătore, care arată

milă 
țnlă

<]e

de

Z. Rovi-

10 er.

Novelă 
de N.

Schiță

din emigrarea, lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulu 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Waclismann, de Ioană 
Tauco. Prețuiri 30 cr.

Probitatea in copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Eniest Le- 
gouve. Prețulu 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă, de Cons
tantină Morari». Prețulu 50 cr.

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

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

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

Carmen Syiva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnastului din Eiiune 
prin Vincențiu Nicoră, prof. gimnas.

Cu portretnlft M. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta.-Buticescu. 
Unu voluniu de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuiri redusă țdela 1 tl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Retegann. 
Unu voluniu fie 14 voie. Preț. 60 cr.

TesaurulO dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aură. Studiu archeologic 
de D. O. Qlinescu. Prețulu 20 cr.

Biblioteca Șatenului Românu. Car
tea J. ,11. III, IV, cuprindă materii 
forte interesante și aniusante. Prețulă 
la tote patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 er.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii torte interesante și amu- 
sante. Prețulu 30 cr.

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și cheiniă. Prețulă 
50

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiii. Ed. II. Prețulă 30 cr.
îndreptării teoreticii și practicii pen

tru învețămentulu intuitivii în folosulu
eleviloru normali i preparandialli, a în- 
vățătorilorft și a altorn bărbați de scolă. 
de V. Gr. Borgovană. profesoră pre- 
parandialu. Prețulă unui esemplară eu 
porto francată 1 tl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia afiămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostru în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlu .și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și înve- 
țătoriloru ca eeloră în prima liniă in
teresați.

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

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

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Unu volumă de peste 30 
eole. Prețulă 2 tl.

Manualii de stilistică de Ioană F. 
Negruț-ă. profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului do culte și in- 
stincțiune publică cu reseriptulă do 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48.518. 
tea practică foite bogată a acestui op 
f- cnprindendă composițiunl de tont 
soiulă de. acte obvenie.nte în referin
țele vieței sociali—se pute întrebuința

cu multă folosii de eătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulu 
i fi. 10 er.

Nu rne uita. Colecțiiuie de vier
suri funebrall. urinate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulu 50 er.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei in scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bro.ș. I. scrisă 
de Gavrihl Trifn profesorii preparan- 
dială. Prețuiri 80 er.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Bar

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 er.. legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 11.. în legă
tură de, luxă 1.50—2.50

Miculii mărgăritaru sufletesed. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșnrată e 15 cr.. — legată 
22 cr., legată în pândă 26 er.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele. 
Cu mai multe ieone frumose. Prețulu 
unui esemplară e 10 cr.: 50 3 Hor.:
100= 5 tl.

Visulfl Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone i'ru- 
mose. Prețulă unui esemplară speriată 
franco c 10 cr., 50 esemplare 3 tl.. 
100 esemplare 5 11. v. a.

Epistolia D. N. Isusii Christosu. 
Prețulă nuni esemplară legată și spe- 
datu franco e 15 er.

11


