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Soirile ce ne sosescrî de pre
tutindeni suntu neliniștitore.

Imperatulu Wilhelm e greu bol
im vu. Puterile i se slăbescfi din 
ce în ce și în etatea sa forte îna
intată e putină speranță, că se va 
pute restabili.

Moștenitorul^ tronului germanu 
se ailă asemenea în urma grelei 
sale suferințe într’o stare despe
rată, așa că după spusa mediciloru, 
cari îlu caută, orele vieții sale suntu 
numerate.

In lErmania domnesce din causa 
acesta mare iritațiune. Perderea 
acestora doi principi aprope deo
dată, semte fiecare, este o grea lo
vitură pentru imperiu. Speranțe 
mari aveau Germanii în prințulu 
de coronă, care era iubită pentru 
rarele sale calități. Elu avea se 
fiă clnămatu a duce după mortea 
bătrânului Wilhelm sarcina grea 
a unui domnitoru peste imperiulu 
germanu. Fiiulu principelui moș
tenitorii, prințulu Wilhelm, este 
încă prea tînCru și prea puțină 
espertu. De aici marea îngrijire 
ce a cuprinsă tote păturele socie
tății germane în fața tristeloră soiri 
dela Berlină și San-Remo.

Tragica coincidință a peri cu
iului, de care este amenințată 
vieța împăratului germană și a 
fiiului seu în momentele de față 
mai stă în legătură încă și cu pă
rerea, ce s’a lățită în timpulă din 
urmă, că aceștia, der mai alesă 
împăratulă Wilhelm, stăruiescă cu 
totă adinsulă pentru susținerea 
păcii și că, după ce nu voru mai 
ti între cei vii, sorții păcii se voru 
micșora.

De aceea soirea despre greua 
îmbolnăvire a împăratului Wil
helm a produsă așa de mare pa
nică la bursa din Viena, încâtu 
îndată a scăcjutu cursulă hărtiiloră 
de val ore.

Sorții păcii se micșoreză pe 
c|i ce merge.

Se spera că prin propune - 
rea Rusiei cestiunea bulgară va 
întră într’unu stadiu paclnică. Spri
jinită fiindă de Francia și de Ger
mania, Rusia a reportată unu suc- 
cesu diplomatică, care însă nu 
are nici o valbre practică pentru 
ea. Turcia în adevăru fii îndem
nată a adresa o notă la Sofia, 
prin care declară că presența prin
țului de Coburg în Bulgaria este 
ilegală. Atâta a dobândită Rusia, 
Der Bulgarii suntu deciși a pune 
ad acta nota marelui Viziru, și 
nici că’i dore capulu de urmă
rile ei.

Pote că cei din Petersburgu 
au sperată multă dela interveni- 
rea diplomatică a Turciei la So
fia. Bulgarii însă pară a fi deciși 
de a nu lăsa se-i turbure nimicu. 
Ei cjicft, că destulă au totă aș
teptată, ca marile puteri se ajungă 
la o înțelegere asupra regulării 
cestiunei bulgare. După ce acuma 
ei înșiși au căutată se-și ajute și 
după ce prin alegerea prințului 
Ferdinand au făcută finită crisei, 
de care a fostă bântuită țera lor, 
Bulgarii declară ca suntu resoluți 
a susține pe principele ^le Coburg 

pe tronulă bulgară pănă la estre- 
mitate.

E învederată că în asemeni 
împrejurări Rusia nu se va mul
țumi cu simpla declarare de ile
galitate a Porții, ci va merge ună 
pasă mai departe. Se și vorbe- 
sce de nouă propuneri ale Rusiei, 
cari voră ave negreșită de scopă 
a face „se se restabilescă ordinea“ 
în Bulgaria după dorința Tarului.

Se asigură, că negociările între 
cabinete se continuă și că cabine- 
tulu din Petersburgă își dă mari 
silințe de a câștiga și pe Austro- 
Ungaria, Italia și Anglia pentru 
părerile sale. Ba mai multă, se 
pretinde că aceste trei puteri ară 
fi chiar dispuse de a primi măsura 
propusă în contra prințului Coburg, 
der voiescă numai să scie mai îna
inte, că ce are se se întâmple după 
gonirea lui din Bulgaria. Asupra 
întrebării, că ce are să urmeze 
Rusia însă observă mare tăcere, 
ceea ce nasce numai bănuieli la 
celelalte puteri în privința planu- 
riloru ei.

Intr’aceea partida rusofilă din 
Bulgaria earășl îșl ridică capulu. 
Karavelov a fundată ună nou 
<jiaru„ Trnovska Constituția, “ care 
critică în modulă celă mai aspru 
guvernulu actuală Stambulov-Ra- 
doslavov, apelândă la Bulgari ca 
să considere pe Rusia, care a cre
ată Bulgaria cu mari jertfe, ca 
unu ,,idolă“ ală loră, și să nu se 
încredă în Austro-Ungaria cea 
„nesăți6să.“ „Idealulu Rusiei,“ 
cjice numita foiă, ,,e Macedonia 
pentru Bulgaria. Austro-Ungaria 
însă rfimnesce la Macedonia ca să 
și tacă drumă printr’însa pănă la 
mare.“

Grele cjile îi mai așteptă der 
incă de aci încolo pe Bulgari și 
cu dânșii voru trebui se sufere 
mai multă seu mai puțină tote po- 
porele cele mici din peninsula bal
canică, cari suntu decise a-și apăra 
cu tdte puterile libertatea și inde
pendența.

Francia și situațiunea europenă.
In camera francesă, Marchisul 

de. Tîreteud a ținută la 29 Februa
rie n. o interesantă vorbire, care 
a făcută sensațiune. Acestă vor
bire se pbte considera ca unu 
răspunsă la discursulu de deună- 
(Jile ală lui Bismark.

Marchisulu de Breteuil, precum 
se scie, a întreprinsă împreună cu 
Lordulă engleză Randolph Cliur- 
chill o căletoriă în Rusia și au 
fostă primiți cu distincțiune 1a, 
curtea Tarului. Vorbirfea a ros- 
tit’o marchisulu cu ocasiunea des- 
baterii bugetului ministerului de 
esterne și a fostă ascultată cu a- 
tențiune încordată, în unele locuri 
primită cu aplause, în altele cu 
contraziceri. Etă în esență ce 
a Zi80 :

Vreu s6 vorbescă despre alianța tri
plă încheiată în 1887. înțelegerea din
tre Austria, Germania și Italia e pre im
portantă, decâtă ca să nu se ia în con
siderare, pe lângă totă reserva, de pe 
tribuna camerei francese, că ce prețuesce 
ea din punctă de vedere francesă și ce 

atitudine impune ea Franciei. Decă e 
vorba de ună interesă francesă față cu 
streinătatea, atunci nu esistă nici mo- 
narchiștl, nici republicani, ci numai Fran- 
cesl, (.Aplause).

Fără a lua în semă publicarea trac
tatului de alianță austro-germană, cred 
că politica alianței triple e pacl
nică, deorece Bismarck a declarată doră 
acesta. Mai importantă însă în favorea 
păcii este defectmsitatea și neputința ali
anței triple. Forțele puteriloră abate nu 
suntă mai tari, decâtă ale puteriloră râ
mase independente. Acesta însemneză 
multă pentru ecliilibrulă europeană, este 
cea mai bună, pote că singura garanțiă 
a păcii. (Aplause). Pentru ca se evite 
râsboiulă în Europa, ori pote ca sS dic
teze voința sa Europei, prințulă Bismark, 
neliniștită prin independența Rusiei, a 
căutată aliațl. Pote că, șl-a gândită el, 
isbucnesce rSsboiulă contra voinței sale. 
In acestă casă Austria pote se atace pe 
Rusia, și Itafia să dea de lucru Franciei. 
Atunci elă ar putea interveni într’o di
recțiune ori într’alta, spre a obținea în 
fine unele folose. Negustoria nu pare 
avantagiosă pentru celelalte două pu
teri aliate. Der Austria n’a putută re- 
sista propuneriloră Germaniei și (acesta 
nu trebue să i-o luămă Austro-Ungariei 
în nume de rău. Italia a putută, în ca- 
sulă unui răsboiu cu Francia, se nutrescă 
îngrijiri pentru btoralii săi; der Bismark 
făcu să lucescă înaintea ochiloră alianța 
cu Anglia și așa Crispi pleca dela Fried- 
richsrulie mândru, gloriosă și angajată. 
(Aplause). Anglia urmeză de multă prin- 
cipiulă ueamestecării în afaceri continen
tale; Anglia nu s’a alăturată la alianța 
triplă.

D-lă de Bismarck pote fi acum mân
dru de amendoi aliații săi; der că ore 
se baseză și pe pofta loră de răsboiu și 
pe trăinicia loră, asta n’o sein. In totă 
casulă elă șl-a sporită puterea militară. 
Bismark trebue că era îngrijată, că, decă 
Rușii ară bate pe Austro-Ungaria, după 
cea dinteiu ciocnire s’ar face pacea 
fără elă în schimbulă unoră promisiuni 
ori unei concesiuni din partea Rusiei. 
Ba trebue că s’a și ’ntrebată, că ore 
Austria a ertattî Prusiei, fiindă că acesta 
a luată la sine supremația în Germania, 
și că ore acestă cugetă n’ar aduce re
pede la cale între Austria și Rusia pa
cea, care ar lăsa pe Germania singură 
între Rusia și între Occidentă (Francia). 
Italia n are nici ună interesă să porte 
răsboiu cu cineva. O victoria nu i-ar 
pute oferi nimică, der o perdere i’ar 
putea pune totulă în jocă; pentru o 
astfelă de aventură au Italienii pre mult 
spirită politică. Sunt convinsă, că can- 
celarulă imperiului nu se ’ncrede multă 
în obligamentele ce și-le-a luată Crispi, 
care în acestă afacere pote că nu repre- 
sintă opiniunea națională a țârei sale 
(Aplause), și care mâne pote căde ca ună 
simplu ministru francesă. iRîsete și a- 
plause ’n drepta.)

Geniulă lui Bismarck, destoinicia sa 
diplomatică, au împedecată pănă adi is- 
bucnirea răsboiului. Der decă elă ar 
ave deplină încredere în aliații săi, a- 
tuncl n’ar spori astfelă înarmările. De 
aceea a și întrebuințată tote mijlocele 
de seducere, ca să înduplece pe Anglia 
a se alătura la alianța triplă, căci de a- 
colo aternă ajutorulă din partea Italiei. 
Câtva timpfi să părea că lordulă Salis- 
lntri/ vre să cedeze, der în curendă vădu 
elă, că partidulă său nu l’ar urma pe a- 

cestă cale. De aceea sunt convinsă, că 
Anglia e liberă de ori-ee. angajamentă și 
nu e înehnată a’șl lega sortea de Ger
mania, Austria și Itaba /Aplause'). An- 
gba e ocupată mai multă cu afacerile 
sale asiatice, decâtă cu ale continentului. 
Eu credă că temerile ei privitore la îna
intarea Rușiloră în Asia suntă exage
rate, der suntă convinsă, că Anglia ar 
lăsa bucuroșii pe Țarulii se înainteze in Eu
ropa cătră Marca Mediterană, decă Rusia 
ar renunța a înainta cătră Afganistanii. 
Anglia înțelege, că mai curendă cere iu- 
teresulă ei a se aba cu Rusia decâtă a 
apuca pe calea alianței triple. Bismarck 
sc pote găsi așadir, întrunii nwmentii dat ii 
intre Francia și Rusia. Se pare că elă 
nu se îndoiesce că’i pote bate pe amen
doi, der cu tote milionele sale de soldați 
pote elu risca într’o luptă esistența împe- 
răției? De aceea credă, că Germania e 
mai puțină mulțămită cu alianța triplă, 
decâtă cum e în aparință, mai alesă 
fiind că Rusia e așa de rău înlocuită 
în abanță, și de aceea Germania nici nu 
vre isbucnirea răsboiului.

Der Germania mai are și alte mo
tive, înaintea cărora trebue să ne ple- 
cămă: versta împăratului și din nenoro
cire starea sanitară nebniștitore a prin
țului de coronă [Mișcare], De sigură din 
causa nouei atitudini a împăratului Ru
siei, din causa liberei sale procederl și 
a jertfeloră sale pentru sporirea forteloră 
mibtare vedemă pe celă mai încarnată 
dușmană ală Franciei atâtă de nervosu 
și neliniștită. Deja în 1875 aveamă o 
datoriă de rccunoscință cătrăi Ale.randru II. 
(Aplause); der în țera nostră suntă așa 
de vii simpatii pentru Rusia, încâtă ni
menea nu va regreta mărirea acestei da
torii. (îndelungi aplause și mișcare pe 
tote băncile'). De când Țarulă a e- 
șită din vechia alianță triplă, Bismarck 
a regretată mai multă decâtă odată că 
n’a lăsată deja mai nainte Franciei sânge 
pănă la ultima picătură, saigna â blanc, 
precum s’a esprimată elă, adi acesta nu 
mai e cu putință, nu fiindă că credă, că 
alianța cu Rusia ar fi adi realisată, ba 
sunt de părere chiar, că incă n’a sosită 
momentidu pentru o astfelă de alianță, ea 
ar pute precipita evenimentele, der a- 
junge a fi firmă convinsă, că Rusia are 
ună inetresă capitală in esistența nostră 
(Aplause). Decă ar esista numai simpatii 
reciproce și antipatii comune, a?ă fi mai 
sceptică, der Rusia are interesă a ne 
susține ca mare putere spre a face mai 
culantă fsS se înduplece mai ușoră) în 
afaceri orientale, căci de 150 de ani 
Rusia niciodată n’a renunțată la ținta sa: 
Constantinopolulu. S’a credută, că Rusia 
devine pre mare și puterfiică, și a fostă 
combătută. De atunci raporturile privi
tore la Marea Mediterană s’au schimbată. 
Italia, Anglia și Francia au devenită pu
teri maritime importante, istmulă Suez 
a fostă tăiată și nici o națiune nu s’ar 
mai lupta pentru existența Sultanului. Din 
punctă de vedere franceză, cestiunea 
Orientului se pote privi adi altfelă de
câtă înainte cu 30 de ani. 'Aplause')

Bismarck a răsturnată pe continentă 
ecliilibrulă europenă și elă singură e res
ponsabilă pentru grozavele înarmări; ce 
apasă Europa. (Aplause). Der elă nu 
pote împedeca ca Anglia s6 se gân- 
descă la interesele sale asiatice Rusia se 
rămână neînfrântă, și Francia sS fiă o 
națiune mare, ca față cu tripla alianță 
să esiste trei mari puteri independente, 
pe care interese comune le potă opri 
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întrunii momentft dată. Tute opintirile 
nostre să țînteseă a trage folosit din a- 
eestă stare a lucrurilor!!. (Vii aplause). 
Acestă problemă ar ți da sigurii mai ușorii 
decă Frauda n'ur avea in contră-i chiar 
forma sa (le guvernă. iProtestări în stânga 
aplause în drepta,. 0 democrația nu 
pote insufla spontanei! încredere suvera- 
nilorft regenți. Proteste și mișcare!. Tim
pul pote slăbi acestă impresiune,decă repu
blica îșl dă silința a fi moderată. (Lar
mă în stânga). Der ce să dică omulft, 
când in 17 ani au fosta 17 miniștri de 
resboiu ? (Aplause în drepta, vii întreru
peri în stânga1). Pretutindenea domne- 
sce nestatornicia, pretutindenea dai de 
neputința de a începe tractărl, deorece 
nimenea n are perspectiva de a rămânea 
șese luni la guvernă. (îndelungată lar
mă în stânga, j Leygnes strigă: To
varășii d-tale au provocată tote crisele]. 
Faceți politică internă bună și atunci 
va fi cu putință o bună politică esternă.

Vorbitorulă apostrofeză apoi pe mi- 
nistrttlă de esterne Flourens, căruia îi 
dice, că vorbirea sa electorală i-a stri
cată. și doresce ca schimbările ministe
riale să se întindă și asupra coloră cari 
au portofolie de râsboiu și de marină. 
Camera francesă. dice elfi mai departe, 
nu va arăta doră mai puțină patriotismft 
decâtă membrii parlamentului germană. 
Se dămă o desmințire cuvintelor!! lui 
Bismarck, că noi amft nutri ură contra 
altoră națiuni. Dorința lui cea mai mare 
este de a ne isola. să căutămă să nu 
finită isolați. Să dorim!! ca Țarulă. care 
vrea pacea. — și nimenea nu se va în
doi aci la vorbele sale [Aplause] — să 
stăruiască în situațiimea sa independentă 
și st rcnuină judecătorulii-arbitru asupra 
păcii. Trebue să folosim!! ocasiunea de 
a'i dovedi adevăratele nostre simpatii 
(Mișcare), der fără a esagera în demon- 
strațiunl. îndelungă mișcare. Deputatulft 
Laur: Și ce faceți cu Alsația-Lotaringia?

Strigări respingătore în drepta și în 
stânga]. Trebue să dovedim!! că suntemii 
amici solidfi. dtr discretă. [Deputatulft ra
dicală Dreifuss: Și independenți.]

Față cu Anglia domnesce o nențe- 
legere. Raporturile ar trebui să fiă mai 
amicale, intențimiile Angliei privitore la 
Egiptfi să nu fiă puse la îndoială și să 
se facă concesiuni reciproci1!. Când 
Italia va fi convinsă despre intențiunile 
nostre paclnice și va vede, că noi nu 
simtemă geloși de dosvoltarea sa, atunci 
ne va apropia în cele din urmă comu
nitatea intereseloră. (EsclamărI de îndo
ială.) Francia să rămână liniștită și cu 
demnitate, se nu neglige nici unu mij

locit eficace, să nu’șl hnprăștiă forțele in 
ținuturi depărtate (Aplause 'n stânga și 
in drepta] .și față cu alianța triplă să 
pregăteseă terenul!! pe care să se |pdtă 
concentra statele rămase independente. 
Să câștigăm!! timpă, fără a ne restrînge 
prin greutăți ale unora alianțe premerse... 
[Aci deputatulti Laur vre să’liă între
rupă, der de câte-orl începe să vorbescă 
e înăbușită de strigătele dreptei și cen
trului. Vicepreședintele Develle : In 
cestiimi ce privesc!! interesele patriei, e 
necesară reculegerea și liniștea, cu atâtft 
mai puțină să'obvină întreruperi, alt! că- 
roriî sensă s’ar pute altera și esagera.

Aplause ’n drepta și în centru; de- 
putatulft Laur părăsesce sala între stri
găte de batjocură ale dreptei].

Timpul!! este cehi mai bună mijlocii 
de vindecare. Miniștri mari și cuceritori 
mari nu vorii trăi eternii și rareori au 
succesori mari. Să rămânem!! noi o na
țiune mare, care, vre pace, der care nu 
se teme de resboiu; să declarăm!! că Fran
cia respinge dela sine ori ce rtsboiu ofen
sivii și că vre să trăiescă în pace cu 
demnitate și cu onore. Dela ministrul!! 
de esterne nu doresee vorbitorulft nici 
unii răspunsă și prin cele espuse anga- 
gează numai persona sa. (îndelungi a- 
plause ’n drepta. Oratorul!! e felicitat!! 
de soții săi de partidă.]

SCIRILE BILEI.
„Nemzet,u organulu guvernului, s’a 

supărată rău pe D. Dr. Alexandru Mo
csonyi, pentru că în enunciațiunea sa. ce 
am publicat’o și noi în unuhi din numerii 
trecuțl. se „identifică cu generalul!! Doda“ 
și susține în publicti, că espresiunile pen
tru cari i s’a făcuttl procesă, nu potft fi 
atacate din punctă de vedere ală lega
lității. Foia oficiosă mărturisesce că a 
fostă în idea, că d-lă Mocsonyi s’a re
trasă cu totulă de pe tăremulft lupteloră 
politice și că acum este neplăcută sur
prinsă vădendu-lă, că încă totă mai ține 
consecventă la vederile sale de mai na- 
inte și nu șl-a însușită ,,vederi mai reso- 
nabile și mai puțină primejdiose pentru 
stată.11 Ti displace forte multă lui ,.Nem- 
zet11 solidaritatea d-lui Mocsonyi cu d. 
Doda și observările sale au aerulă de a 
dăscăli pe celă d'ânteiu pentru acesta. 
Noi credem!! că d-lă Dr. Alexandru 
Mocsonyi nu va rămâne foiei guverna
mentale datoră cu răspunsul!! și că se 
va convinge din atitudinea ei, că inte- 
resulă causei nostre naționale multă a- 
menințate reclamă, ca d-sa să nu se 
mărginescă numai la acea enunciațiune, 

ci să reintre cu totă tăria pe arena lup
teloră politice alături cu toți omenii de 
bine și onești patrioțl din sînulă popo
rului română.

* * 
♦

Representanța comitatensă a Mara
mureșului a hotărîtă st maghiariseze nu
mele localitățiloră comitatului.

Der pentru aceea comitatulă totă 
românescă va rămâne, de s’ar face ma
cara fărîme dușmanii neamului româ
nesc ii.

* *
In ultima ședință plenară a comu

nei bisericesc! rom. cat. din Sibiiu, Dr. 
Persz în numele comisiunei de șepte, 
alesă de adunarea generală dela 2 Fe
bruarie 1887 pentru ca să adreseze o 
representațiune ministeriului de culte și 
instrucțiune pentru obținerea unei sub- 
vențiunl din averea Universității săsesc! 
spre scopuri școlare ale credincioșilorii bi- 
sericei rom. catolice, de pe fostulă fundus 
regius, raporta că nu s’a dată nici o ur
mare petițiunei ce, la sfatulu ministrului, 
din nou s’a adresată Universității săses- 
sescl. Adunarea a hotărîtă în urma acesta 
să se adreseze în acestă afacere o peti- 
țiune dietei și cu compunerea acestei 
petițiunl s’a însărcinată o comisiune de 
șepte, avendă și problema d’a face și 
pașii necesari pentru obținerea unui re- 
sultată.

V *
♦

Comisiunea administrativă a comi
tatului VerBcze din Slavonia, la propu
nerea viceșpanului Zuvay, a luată con- 
clusulă să lucreze într’acolo, ca se se di- 
solve consiliiilti fcomitetulti) comunală din 
Djakoiar alesă în Ianuarie a. c. și să se 
nuinescă ună comisară guvernialu. Pre- 
textulă e că acestă consiliu ar sta sub 
protectoratulă specială ală Episcopului 
Strossmayer.

’Șl voră ajunge maghiaronii sco- 
pulfl ?

* V
♦

Gendanneria din Aiudă « confiscată 
dela unu Română din comuna învecinată 
Benedicft o bucată de aurii de 75 grame 
greutate. Românul!!. fiindă trasă la răs
pundere pentru modulă ciun a ajunsă în 
posesiunea acestei bucăți de aură, răs
punse că l’a aflată la rădăcina unui prună 
din grădina s’a cuocasiunea săpărei ace
luia. Aurulft e încă secvestratft pănăce 
se va dovedi adevărata lui proveniență.

Crisa ministerială în România.
„România liberă" anunță, că d. 

Carpu .și amicii sei au declinată 

ondrea da participa in cabinetul!! 
prințului Dimitrie Gliica. Acelașu 
diarii scrie:

„Până în momentulă de față nu s'a 
putută ajunge la constituirea Cabine
tului.

Suntă dificultăți de teoria și de 
jier.sdne.

In privința personeloră, oposiția- 
unită declară, că va combate orl-ce Ca- 
binetu, unde ar pătrunde vre-miă colec
tivistă. Chiar prințulă Dim. Ginea nu 
este agreată de densa, der va fi tolerată 
din causă, că Regele a [credută necesară 
de a se adresa la președintele Senatului 
pentru respectarea usurilorft constitu
ționale.

De altă parte, maioritatea, deși a 
declarată în adunarea dela Senată, prin 
glasurile d-loră Brătianu, Lecca și Oreseu, 
că va da totă concursulă său prințului 
Dim. Ghica, ea ar fi comunicată noului 
șefă ală Cabinetului, că acestă concursă 
este condiționată de aceea ca să parti
cipe și ea la guvernă, și ca să se în
lăture absolută ori-care membru din opo- 
siția-unită și să se mănțină unii îualțl 
funcționari colectiviști în posturile lorii.

In acela.șă timpă, mai tote personale, 
la cari s'a adresată prințulu Dim. Ghica, 
ar fi declarată, că ună guvernă, care ar 
continua sistema colectivistă nu mai are 
rațiune de a se forma. De aci mai multe 
deosebiri de vederi, cari mănțină crisa.

VorbindCi despre crisa minis
terială română ,,X /'r. Presse" <}ic.e, 
că nu i se pare forte probabilă, 
că d. Brătianu voiesce seriosu se 
persiste în demisiunea sa.

Brătianu, cjice numitulă diată 
se va retrage atunci, când regale 
nu va mai voi să-lu susțină. Până 
acuma regele Carolii arechiămatu 
Încă după fiecare erisă pe vechiulu 
și probatulă cârmaciu.

Decă nu o va face acuma, — 
continuă „N.-fr. Presse11 — atunci 
s’ar lăți credința, că este ceva a- 
devăru în învinuirile oposițiunei 
contra ministrului-președinte. Pen
tru d. Brătianu nu esistă altă re
abilitare în ochii lumei decâtă re
intrarea sa în cabinetu. După tote 
esperiințele de până’acum va fi 
cea mai probabilă soluțiune a ac
tualei crise ministeriale române.

Brânza de Brașovij.
Amă reprodusă în dilele acestea sub 

acestă titlu ună mică articulă din „Ro- 
mânulău, în care se dicea, că camera de

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“

Gustulu de cetitu.
Precum se instruesce, se subțiază 

și se perfecționeză gustulu individului, 
totă ast-felă gustulă colectivă ală publi
cului. Publiculă română în prima epocă 
a poftei pentru citire n’avusese de un
de. prin ce și cum se’șl subțieze gustulă 
și să’șl lumineze judecata pentru apreți- 
area operiloru de artă. De aceea cetea 
d'avalma numai pentru a’șl sătura pofta. 
Traducțiunile cele mai rele, originalită
țile cele mai pocite mergeau totă acolo. 
Făcea adecă aprope ca Rusulu, care ame
steca într'ună singură castronă tote fe
lurile de bucate ce i-se serveau, sub cu
vântă că totă acolo se ducă și că ar fi 
a perde ună timpă forte prețiosă mân- 
cându în parte și pe rendu aceste bu
cate.

Afli nu mai este așa. Primulă lu
ciu ce se vede în renascerea gustului 
de astă-dl, — și nu numai că se vede, 
der ți se impune a fi vădută — este ale
gerea ce publiculă are în cele ce i-se 
dau a fi cetite, o alegere minuțosă. grea 
de mulțămită, bănuitore, s’ar crede că 
publiculă de astăzi — permiteți-ml es- 
presiunea — a fostă adesea trasă pe 
sforă, așa că nu pune mâna pe ceva de- 
câtă după îndelungă cliibzuelă. Atunci, 
ântâiu, nici nu se gândiau, acum se și 
resgândescft.

Căci, altmintrell, decă ar lua totăcu 
ochii închiși ca odinioră, și astă-dl is’ar 
oferi în cantitate acelașă numâru de pu- 
blicațiunl, fiă volume, fiă broșure, fiă re
viste cu maldarulă. Și astă-dl suntă, de 
le-amu număra pe tote câte ne sosescă 
și de câte numai audimă. suntă cu su
tele revistele, broșurile, volumele cari a- 
pară în cele 40— 50 de tipografii ale țâ
rei, fără a număra tipografiele din cele
lalte țerl ale Românilor!!.

O tipografia în provincia trebue, pa- 
remi-se, să lucreze, căci de aceea este 
tipografiă. Stăpânulu ei, de este deș
teptă, n'are decâtă a se adresa la vre 
unu autori! din partea locului, a’i sgân- 
dări puțină pofta de scrisă, a-i oferi o 
combinațiune din cele mai _avantagioseu, 
cum dice densulă, pentru ca o broșură, o 
revistă, seu chiar ună respectabilă vo- 
lumă se apară numai decâtă, mulțămită 
momelei făcute de tipografulă deșteptă, 
și poftei autorului sgândărită și zădă- 
rită de a trece la nemurire fără rctur- 
rițipiscă.

Nu dică că prin astfelă de combi- 
națiunl „avantagiose“ literatura română 
nu folosesce nici odată, der decă dămă 
peste câteva lucrări bune în maldărul!! 
ce poșta ne-aduce celă puțină odată seu 
de douâ ori pe săptămână, în schimbă, 
Dumnecjeule ală răbdării omenescl! câte 
nu suntă enormitățile și parascoveniele 
ce n'ară fi eșită pe lume de n’aru fi 

fostă mai susu numita „avantagiosă com- 
binațiune11? Numărulă acestora e feno
menală.

Pentru ele, nepăsarea publicului con
tinuă • eu aceeași intensitate ca și mai 
înainte. Nască și morii, adecă trecă dela 
librarii la băcană, fără ca în acestă du- 
rerosă călătoria cineva, afară de autori, 
să fi simțită pentru ele că’i spuntă 
măcară o lacrămă. Nască cu decimile; 
der moră cu decimile, așa că echilibrulă 
se ține în perfecțiune.

Ceea ce trăesce, și prosperă, și atrage 
atențiunea publicului, precum și laudele, 
lui este și va fi totdeuna, și la noi și la 
totă lumea, munca luminată, consciințiosă 
și stăruitore. Când cetitorulă de astădl 
întâlneșce așa ceva în cale-i, se opresce 
și simte dorința, și are voința de a face 
cunoscniță ou o astfelă de lucrare. Dis- 
cernămentulă, alegerea și hotărîrea acesta 
ne bucură; ele ne arată că astădl se’n- 
țelege și se deosibesce, ceea ce este ună 
semnă neîndoiosă că, decă au renăscută 
gustulă și pofta de cetire, astădl ele se 
presintă cu condițiunl de viabilitate, voră 
trăi într’ună. nu provisoriu. nu ca prin
ți1'ună accesă intermitentă.

E adevără vechili de totă acela care 
spune că „literatura este espresiuuea so 
cietății11. Publiculă îșl face autorii cum 
este și elă făcută. Pasiunile lui predo
minante suntă și trebuia să fiă ale scrii- 
toriloră. Puțini suntă scriitorii de geniu, 

cari apucă în stisulă curentului și impună 
gustulă lori! individuală gustului colec
tivă. Marea maioritate merge cu cureu- 
tulă și trăindă în societate are vederile, 
dorințele și poftele ei.

Alegendă astădl lucrulă bună, apre- 
țiându-lă după cum merită, și distingen- 
du-lă din grămada mediocritățilorii și nu- 
litățiloră, publiculă taiă din rădăcină is- 
vorultt de vieță ală lucrăriloră mediocre 
și nule. Alege, prin minare lucrurile 
voră fi de cele pe alese. Nu se va mai 
vede pe aceeași mesă seu pe acelașă 
raftă de bibliotecă unu scrutorft de frunte 
și ună scriitoră de ceia cari, ca sonetnlu 
lui Oronte din Misantropul lui Moliere, sunt 
bons ă mettre au cabinet, suntă buni celă 
puțină de dată pe gârlă, ori prin tergu 
cu nasulă tăiată.

(„Pomdnidu“.) Gion.

Luptele politice ale jartideloru din trecuta.
Conferință ținută la Ateneulu [din Bucuresci.

„Românul11 face o dare de semă des
pre conferința d-lui Gr. Tocilescu, asupra 
lupteloră politice ale partideloru din tre
cută în România. D-lă Tocilescu începe 
conferința, mărturisindu că, deși studiulă 
său se referă la trecută, cu tote acestea 
a esitată, vecjendă câtă de înverșunată 
e ac]l lupta politică între partide, ca nu 
cumva cuvintele lui să fiă luate ca o a- 
lusiiuie la timpurile nostre. D-sa ar dori 
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comerță din Focșani, constatândă că se 
duce în România brânză falsificată dela 
Brașovă, a cerută ca autoritățile să ur- 
mărescă punerea în consumația a brân
zei falsificate.

Ună consumatorii din locii ne co
munică în acestă privință că și deszulă 
a cumpărații în vâra trecută din pieța 
Brașovului brânză și ducend’o acasă a 
constatată, că conține mai mtilțl cartofi 
decâtă brânză.

In adevără autoritățile competente 
de aci ară trebui să fiă forte atente în 
acestă privință, de orece din causa câ
torva falsificatori, mai alesă precupețe 
străine, se compromite industria brânzei 
de Brașovă, care s’a dovedită atâtă de 
escelentă și bună.

Cei din România potă fi convinși, că 
decă au cumpărată brânză falsificată, aces
ta nu pote fi numită brânză de Brașovă, 
care, cumpărată dela industriașii și ven- 
detorii cinstiți, remâne n’entrecută în ca
litate.

Concertă în Brașovă.
MercurI 2'14 Martie a. c. se va da, 

precum amil anunțată, în sala hotelului 
Nr. 1 ună concertă de cătră d-lă Neculae 
Popovicl, profesorii de cântă la liceulă 
română de aci, cu concursulă D-șorei 
Olga Grigorovicz și ală D-lui L. Frank.

Programulu concertului este:
Partea I: 1. Verdi: Arie din Opera 

„Un ballo in maschera.14 2. a) Turtim : 
„Larghetto11 din Sonata G-mol; b) Bacii: 
„AiiA 3. a) Ji. Lassel: „Und ob der 
holde Tag vergangen;14 b) Schubert: 
„Erlkonig;14 c) Lassen: „Sommerabend.44

Partea II: 4. O. hi. v. Weber: Arie 
aus der Oper „Euryanthe.14 5. Fr. hlen- 
delssolin-Bartlioldy: „Andante14 din Con- 
certulă pentru violină Op. 62. 6. a) G.
Dima: a] „Miecjulil nopții,14 b] „Segui- 
dilla.14 7. Denza: „De m’ai iubi.44

Cum vedemă, programulă e forte in
teresantă.

Inceputulă la 71 2 ore sera.
Prețulă intrării: loculă I. 1 fi. 50 

cr.. loculă II 1 fi., loculă de stată 60 
cr.. studenții 25 cr.

Biletele se potă căpăta în librăriile 
d-loru Ciurcu și Albrecht. precum și sera 
la cassă.

ULTIME SCIR1.
In camera tîancesă clesbăten- 

du-se asupra bugetului ministerului 
de resboiu, Lockroy cere esplicări 
asupra proiectului de lege prin 

ca lupta se fiă mai puțină crâncenă, mai 
puțină pasionată de cum se anunță.

Se întrebă apoi conferențiarulă, decă 
în trecută au esistată partide organisate 
cum suntă astădl? Punândă cestiunea 
acesta d-lui Hașdâu, d-sa i-ar fi răs
punsă :

— „De ce mă întrebi? Lupte de 
personalități și lupte de domniă, da, au 
fostă. Partide însă politice, esistă ore 
astădl, ca să fi esistată în trecută? Ca 
istoria, trecutulă mă intereseză mai multă 
și despre elă vorbescă și dică: nu, par
tide politice n'au esistată la noi14.

Nu e unu rău când o națiune, în 
locă de a fi indiferentă, se intereseză 
chiar cu pasiune de cestiunile ei vitale, 
ci din contră, e ună semnă că acea na
țiune e viuă și că trăesce. La acele po- 
pore. cari prin trecutulă loră au rămasă 
nemuritore, vedemă că pasiunea politică 
atunci a fostă mai pronunțată, când ele 
au atinsă seu s’au apropiată de apogeul 
loră de mărire.

Nu pasiunea politică omoră o na
țiune : din contră, ea îi dă nouă puteri. 
Ceea ce o omoră, suntă luptele de per- 
sonă. luptele egoiste.

D. Tocilescu ne spune, că la noi 
luptele partideloră au avută totdeuna 
ună caracteru personală, egoistă. Țera 
eminaminte agricolă, continuă d-sa, ade- 
văratulă elementă românescă și în tre
cută ca și acum este țăranulă română.

care se crează posturile a cinci 
inspectori generali ai armatei. Vli- 
nistrulu de rSsboiu a răspunsă că 
inspectorii au să fiă delegați ai 
ministerului de resboiu și mesura 
acesta e de însemnătate capitală, 
deorece permite a stipravegliia și 
studia mai bine pregătirile de răsboiu, 
precum și a vegliia asupra sigu
ranței și apărării țării. (Aplause).

Consiliulu de miniștri francesi 
s’a ocupată în tțilele acestea și cu 
iaptulu, ca corăbii comerciale fran
ceze se nu potă întră în porturi 
italiane. In curendu se va pre- 
senta camerei unu proiectă de lege 
urgentă, prin care se se interițică in
trarea corăbiilorii italiane in porturile 
fruncese.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.11)
Berlină, 7 Martie, Iioptea. —- 

„Reichsanzeiger11 (Monitorulu im
periului) anunță: La recela gene
rală ce și-a atras’o împeratulu Wil- 
helm s’au mai adausă și dureri 
mari abdominale și apetitulă lui 
s’a mișorată. In urma acesta ’i 
scadă puterile în modă însemnată.

Berlină, 7 Martie, 2’/2 dre. — 
împeratulu a durmitu rău. Starea 
lui este multă mai nemulțămitore. 
Principele Wilhelm se află în putută 
de trei ore, Bismarck de 2 ore.

Viena, 7 Martie. — Scirile ne
favorabile, sosite din Berlină uu 
produsă mare panică la bursă. Acți
unile de credită au căc|utu cu pa
tru, renta de aură cu 1 fi.

Sofia. 7 Martie. — Guvernulu 
bulgară nu este nicidecum dispusă 
a se grăbi cu respunsulă la no
ta înaltei. Porte, prin care se de
clară ilegală domnirea prințului 
de Coburg. Sosirea acestei note 
n'a cășunată nici o îngrijire gu
vernului bulgară.

Constantinopolă, 7 Martie. — 
Cercurile diplomatice de aici aș
teptă, ca Rusia se ia o nouă ini
țiativă în cestiunea bulgară, der 
se îndoesce în resultatulu ei prac
tică.

Clopotulă metropoliei din Bucurescî.
I. P. S. Metropolitulă Primată ală 

României a primită următorea scrisoare 

Noi n’am avut burghesiă pănă acum; 
amă avută numai boieri și țărani. Lupte 
comanale, liberale, cum erau prin alte 
părți între burghesie și feudalitate, n’au 
esistată la noi. Românulă ședea la țeră, 
pe la sate. însăși capitala domenieloră 
nostre se numea Tergoviște, adecă tergă 
mare, spre a se deosebi de acele focare 
mai mici, cari se numiau terg.șore și cari 
erau ună felă de simulacru de orașe.

în orașele nostre n’avemă o burghesie 
românescă, ci ună amalgamă străină, și 
ca probă, d-sa ne dă însuși numele de 
orașă (unguresce văros) și numele dem- 
nitariloră cari îi cârmuiau: șoltuză, ju- 
deță, pârcălabii.

Ca orl-ce poporă de agricultori, po
porală română era forte răsboinică, și 
d-sa afirmă, că nu este altulu, care să fi 
purtată atâtea răsboie ca poporală nostru.

Partidă însă democratică seu par
tidă conservatoră n’a esistată în a- 
cestă poporă agricolă. Erau în adevără 
câțiva boerl, cari se puteau numi con
servatori, fiindă că voiau statulă quo. 
Ei se găseau forte bine în situațiunea 
loră de boieri și se temeau de o schim
bare de lucruri, care pote ar fi primej
duită liniștea loru, aducendă turburărl 
în țeră.

Aceștia țineau cu Turcii, cărora țera 
le plătea baracă, și ară fi dorit ca acestă 
stare de lucruri să dureze la infinită.

Alții, din potrivă, se adresau când

din partea D-lui A. Fana, eonsulăgene
rală ală României la Pesta.

înaltă Prea Săutite Părinte!
Viu respectuoșii a aduce la cu

noștință Eminenției Vostre că, 
după învitțaiunea D-lui Walser, 
astă-dl m’am dus la fabrica d-sale 
pentru încercarea sunetului clopo
tului sântei Mitropolii.

Au asistată cu aedstă ocasiune 
d. Matlekovitz, secretară de Stată 
și ministru ad-interim la depar
tamentală agriculturei, industriei 
și comerciului, d. președinte ală 
Reuniunei industriale a țerei pre
cum și mai multe persone nota
bile dela autoritățile locale și pă
rerea tuturora este că întrega lu
crare a clopotului este ună capă 
de operă și că sunetulă seu dulce 
și puternică, corespuncțendă tonu
lui fa profundă, nu lasă nimică 
de dorită, astfelă că opera d-lui 
Walser va obține de sigură și 
înalta satisfacțiune a Eminenței 
Vostre.

Clopotulă se va transporta la 
Bucurescî îndată ce timpulă și 
comunicațiunile voră permite a- 
cesta.

Am onore a fi cu respectuose 
omagii și adencă venerațiune ală 
Eminenției Văste

pre supusă și devotată fiu
A. Farra. 

eonsulă generală.

DIVERSE.
Casa militară a Țarului. Casa mili

tară a Țarului este alcătuită astădl de 
233 de persone, printre care se află : 87 
de adiutanțl generali, 44 de generali și 
92 adjutanți personali. Facă parte din 
suită: 13 membri ai familiei imperiale, 
2 duci de Leuchtenberg, 1 prință de 
Oldenburg, 21 de prinți, 17 de conți 12 
baroni, 1 sultană și 146 gentilomi. Efec- 
tivulă casei militare a împăratului actu
ală a fostă cu multă micșorată; sub 
Țarulă Alexandru II era de 430 de per
sone. Din cele 233 de persone arătate 
mai susă, suntă 126 de ruși, 40 de ger
mani, 5 polonesl, 7 finlandesl, 2 gruzianl, 
1 mingreliană, 2 imertianl, 1 abhaz, 2 
români, 1 armeană și 1 Kirgliiz.

Domnuliî e de vină. O domnă, soția 
unui fabricanții, angagiase, suntă câteva 
săptămâni, o bucătăresă, de care era 
forte mulțămită, căci era economă și 
gătea bucate gustose. Alaltaeri îusă acea 
bucătăresă modelă dete pe neașteptate 

la Unguri, când la Poloni, ba la Turci, 
numai spre a veni ei la domniă și a fră
mânta lumea.

La noi domnia nu era ereditară ci 
electivă, și acesta deschidea pofta am- 
bițioșiloră la tronulă țării. Este de în
semnată însă că o singură familiă, aceea 
a Basarabiloră, a stăpânită mai multe 
secule aceste țări. D-sa întră astfelă în- 
tr’ună studiu amănunțită ală sfâșieriloră 
din trecută, și îlă trateză cu netăgăduita 
sa competință. Rivalitățile între DăneștI 
și DrăculeștI, epoca atâtă de însemnat^ 
a lui Mihaiu Vitezulă; Cantacuzineștii 
Cantemireștii și Brâncoveanu, epoca fa- 
narioțiloră, cu ună cuvântă totă istoria 
nostră trecută, dela împăratulă Traiauă, 
ni-se desfășură astfelă în tablouri inte
resante și pitorescl. Conferențiarulă se 
opresce cu predilecțiune la Mihaiu Vi
tezulă, la Mateiașă Pribegulă apoi, care 
descălicâ pentru a doua oră din „acelă 
românescă Ardelă14, ne arată în urmă 
drepta espiațiune a lui Brâncovenu.

Epoca lui Mavrocordată îi dă însă 
ocasiunea de a arunca ună paradocs în- 
drăsneță în istoria ideiloră din țera nos
tră. D-sa, după ce descrie reformele a- 
cestuia, — cari să scie în ce scopuri au 
fostă făcute, cu totulă fiscale, — con
clude că fanariotulă este care a intro
dusă ideia liberalismului la noi.“ D-sa 
separă astfelă ideia de partidă națională, 
ală cărei focară în trecută a fostă Ol

concediu stăpânei sale. Domua, dorindă 
a păstra în servițiulă său o bucătăresă 
atâtă de bună, stăruia să-i spună causa 
pentru care voesce a părăsi casa ei. în 
urma insistenței sale bucătăresă îi măr
turisi că domuulă ar fi de vină. Stăpâna 
casei, tare surprinsă și forte supărată, o 
întrebă: „Cum, bărbatulă meu? ore ’țl-a 
făcută elă oferte netrebnice?14. „Ba!11, 
răspunse bucătăresă, „nici vorbă nu e; 
der să vedl, am și eu ună amorezii, care 
’ml-a disă eri: ascultă Anico, nu mai 
voiu de tine, am înțelesă acum că ești 
o femeiă urîtă. Eu urîtă? ’i-am răspunsă, 
nu ml-ai spusă mai alaltaeri: drăguța 
mea, Anico, câtă de multă te iubescă! 
—Pote, ’ml-a replicat, că așa să fi vorbit, 
der acum am înțelesă că ești urîtă ca 
ciuma, decă n’ai fi atâtă de urîtă, stă- 
pânulă d-tale nu te-ar lăsa în pace, der 
fiindă că nici nu se uită la tine, nu în
cape îndoială că ești urîtă11. Stăpâna 
casei se muncea înzadară să combată
logica ciudată a amorezului bucătăresei, 
care stăruia a părăsi ună servițiu unde 
domnulă nu scie să aprecieze farmecele 
sale. Pote că la o altă casă va găsi ună 
stăpână mai puțină indiferentă și că a- 
morezulă ei nu va mai ave a se plânge
de nepăsarea noului ei stăpână.

Cursulu pieței Brașovu
din 8 Martie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.51 Vând 8.53
Arginta românescu . n 8.45 r 8.48
Napoleon-d’orl . . . r 10.02 r. 10.05
Lire turcesc! . . . ji 11.32 si 11.37
Imperiali..................... »i 10.32 10.37
Gălbuii..................... j’ 5.88 r 5.92
Scris, tone. ,.Albina“0*?/(1 ji 101.— V 102.—

n r r, 98.- !1 99.—
Ruble rusescl . . . ji 101.- ?i 102.—
Discontulu .... 6'/2-■8% pe anU.

Cursulu la bursa de Viena
din 7 Martie st. n. 1888.

Renta de aură 4°'„.......................95.25
Renta de hârtiă 5%...................... 82.50
Imprumutulu căiloru ferate ungare . 148.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 93.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

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

ostu ungare (3-a emisiune . . 108.
Bonuri rurale ungare..........................104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonuri rurale Banată-Timișil . . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare . . . . . 103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103.75
Bonuri croato-slavone...............................103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

ungurescu . . . .'..................... 9!i
împrumutul^ cu premiulă ungurescu 122.
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului............................... ..... . 122.60
Renta de liârtiă austriacă .... 77.25
Renta de argintă austriacă .... 78.55
Renta de aură austriacă........................ 107.65
LosurI din 1860 .................................... 132._
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 855.—

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu______

tenia, — de unde ori ce ideiă națională 
a pornită, — de ideia liberalismului, 
care ne vine dela Fanară.

Și conclusiunea d-sale suntă vorbele 
lui Camille Desmoulius: „0, libertate, 
câte crime nu se comită în numele teu !u

Mărturisimă, că ne-amă fi așteptată 
ca d. Tocilescu, încheindă astfelă remar
cabila d-sale analisă, se ne fi indicată 
măcară, ce l’a hotărîtă pe d-sa ca să a- 
jungă la o asemenea conclusiime? Ore 
nu aeelașă Mavrocordată, esploatândă 
ună simțămentă totă atâtă de măreță 
ca și acela ală liberalismului, — simți- 
mântulă patriotismului, — n’a estorcată 
multe averi românescl? însuși d. Toci
lescu nl-a povestită cum Mavrocordată, 
ftcândă apelă la Români să-i dea bani 
spre a răscumpăra Oltenia dela AustracI, 
a primită pănă și dela o femeiă patrio
tică, Brâncovenca, 150 de pungi.

Altele suntă rădăcinile liberalismu
lui la noi.

„Libertatea, dice d. Iohn Lemoine, 
e o ideiă cultivată, care nu se prinde 
pe ună terenă sălbatică.11 Ea nu putea 
încolți în inima lui Mavrocordată.

Intre liberalismă și ceea ce a voită 
Fanarulă la noi, e ună abisă, care nu 
se pote covârși cu ună paradox.

Incheiămă, cu acestă restricțiune, 
darea nostră de seină, dorindă Ateneului 
și de aci în colo atâtă de instructive 
conferințe. m
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O
Avisu d-loru abonați!

Rugăm pe d-nii abonați ca la reinoirea prenumerațiunei se 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
aveinfl din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
..Gazetei." precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Admiiiistrațiiinea „(iaz. Transă

Se deschide abonamente pre anulu 1888
la

a

AMICULU FAMILIEI, piară beletristicii și enciclopedică-literaru — cu ilustrațiunl. — Cursulă XII. — Apare în 1 și 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali 

- mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu retlesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune 
socială a Roniâniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunî din patriă și străinătate; și prin glume în mare 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totîî nisuesce a întinde tuturoru indivicjiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Piai ■u bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2’/->— 3'/. cole; și publică portretele și biografiile arcliiereiloru și preoțiloră 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, serbă- 
torî și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplariî.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-rui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvâr. Transilvania.
----- <=£ X # x

15 <]i 
ș. a. 
vieța 
parte

TotiT de aci se mai potu procura și unnâtorele cărți din editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulii Hun- 
falvv despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet"). 
Broșura I. II. și IU. Prețuia broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Unii volmntl de preste 26 cole. Acest 
opil de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acesta soiu apărate 
până acum — avendtl și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpula întroducerei, fasele prin caii 
a trecuta și modul cum s’a stabilita 
respectiva serbătore. Prețuia e 2 fi.

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

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
lina C. Z. Rovinara. Prețuit! 20 cr.

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinara. Prețuit! 
15 cr.

Opera unui omă de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea
lulă pierdută de Paulina C. Z. Rovi- 
naru. Prețuia 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Sinul. Prețuia 10 cr.

Codreană craiulă codrului. Baladă 
de Georgiu Simți. Prețuia 10 cr.

Ultimulu Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

Elă trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruțil. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

Tipografia A. MuREȘIANU, Brașovfl.

din emigrarea lui Dragoșu. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

HermanO și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețuia 50 cr.

Ifîgenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.

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

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
dapă Augustu Kotzebue, tradusă de 
Ioana St. Șuluța. Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiunie 
prin Vincențiu Nicdră, prof. gimnas. 
— Cu portretula M. S. Regina Româ
niei. Prețuia 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Una volunnl de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusa (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Unii voluma de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețuia 20 cr.

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

Biblioteca Familiei. Cartea 1. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețuia 30 cr.

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu si chemiă. Pretulil 
50

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiii. Ed. n. Prețuia 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învățămentulă intuitivă în folosula 
elevilonl normali (preparandiall), a în- 
vgțătoriloră și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovana, profesorii pre- 
parandialil. Prețuia unui esemplariî cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămil 
vre-unil opil, întocmită după lipsele 
scoleloril ndstre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai aleșii directoriloril și învă- 
țătoriloril ca celoril în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maxima Popii, profesora la 
gimnasiulil din NăsSudă. — Manualii 
aprobata prin ministeriula de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptuhl de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioanil Buteanu, 
prof. gimn. Una voluma de peste 30 
cole. Prețuia 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioana F. 
Negruțft, profesora. Opil aprobata și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptuhl de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48.518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindfnda composițiunl de tota 
soiulu de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multa folosii de cătră preoți, înve- 
tătorl si alt.1 cărturari români. Pretulil 
1 fi. 10 cr.’

Nu me uita. Colecțitme de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețul ti 50 cr.

Carte conducâtore la propunerea 
calculărei în scota poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilu Trifu profesorii preparan- 
dialti. Prețuit! 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
Mărgăritarul!! sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulil mini 
esemplariî bro.șuratil e 40 cr., legații 
50 cr., legata în pânză 60 cr., legată 
mai finii 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplariî bro.șuratil e lo cr., — legata 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețuia 
unui esemplariî e 10 cr.; 50= =3 fior.; 
100---5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone frn- 
mose. Prețuia unui esemplariî spedatil 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

Epistolia D. N. Isnsu Christosu. 
Prețuia unui esemplariî legații și spe- 
data franco e 15 cr.


