
'Hacpuea. AiEiiisiiaiiwM 
Tipografia:

BHAȘOVU, ;ia|> mire Hr 22. 
riBorî ne franc ate nu se pri- 

a efici. Mannscripte nu se re- 
trimitu '

Birourile te aaunciuri: 
B»ațevu, piața mare Nr. 22. 

InserAte mai primesc^ în Vlena: 
Jf • • HtuutmUin «t Vogler 

■ t*.7o Jfrw/j. Hfînrich SchaUk, Alois 
Htr.idl, Af.Ituker. AOppelik.J OtiM- 
neberg ; în Budapesta : A. V.Gald- 

‘ ■ tr, Anton Afeeei, Eckstein Bernal; 
nFrankftiri: G. Ă.AnU-e. în Ham

burg : .4. Shiner.
Prețulâ inserțiunilom : oseriâ 
garm«nd6 pe o coldnă 6 cr. 
?i 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

dnpă tarifă si învoiălă.
Reclame pe pagina TII-a o se

rii 10 cr. v. a. seu 30 bani.
AlTULU LI.

rGfUctaJ iese în fie-care <|i.
AHODdmeDK pemrn Ansîro-Dngana 
Pe unu anu 12 fi., pe ș6se luni 

6 fl.. pe trei luni 3 fi.
Penirn România ;i sirăinăîaie: 

Pe und anâ 40 franci, pe șese 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Seprenumera la tdte ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
Uirnameoiclti țenirn BrașovO: 

laadministratiune. piațamare 
Nr. 22. etagiulă I.: pe unu ană 
10 fl., pe șfise luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu duBuluîn 
casă: Pe ună anu 12 fl.. pe 
s6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unti esemplară 6 cr. v. a. seu 

15 bani.
Atfitu abonamentele c&tu și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 75. Brașovt, Luni, Marți, 5 (17) Aprilie 1888.
Nou atenamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Aprilie 1888 st. v. sa'u deschisă nou 

abonamente la care învit&mu pe toji amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-l’ugaria: 
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 ti. 
pe unii and 12 ti.

Pentru România și străinătate : 
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unti ană 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușoră și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a serie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

AimiBîstraîiuDea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 4 Aprilie st. v. 1888.
De când s’a sui tu pe tronulu 

Germaniei împeratulu Frideric III, 
declarându în manifestele lui, c,ă 
voiesce se înangureze o domnire 
a păcii, s’au mai liniștită puțină 
spiritele în Europa, der în fondă 
situațiunea generală nu s‘a schim
bată întru nimică, ci a rămasă totă 
așa de seriosă și amenințătore ca 
mai înainte.

Dovada cea mai învederată des
pre acesta ni-o produce noulă pro
iectă de lege, ce s’a presentată 
parlamenteloră din Viena și Peșta, 
cu privire la prelungirea faculta
tivă a serviciului militară activă 
de trei ani.

N’a fostă de ajunsă că prin 
legea gloteloră servițiulă militară 
de doi-spre-c|ece ani s’a prelungită 
cu alțl doi-spre-cjece ani; n’au fostă 
de ajunsă imensele sarcini ce tre- 
bue se le supărte acjr locuitorii 
acestei monarchii pentru armată, 
ci [acuma vine administrația de 
resboiu și reclamă dela ei o nouă 
jertfa.

Noulă proiectă de lege, ce l’amă 
amintită mai susă, stabilesce ca 
în viitorii „după cum va cere tre
buința și la ordinulă espresă ală 
monarchului" ministrulu de răs- 
boiu se fiă îndreptățită, a prelungi 
în acele corpuri de armată, în cari 
va afla de lipsă, servițiulă solda- 
țiloru, cari au servită activă deja 
trei ani conformă legii, însă așa 
ca acesta prelungire să nu trecă 
peste ună ană. Va să fiică i se 
acordă administrației de resboiu 
dreptulă de a prelungi servițiulă 
activă de trei ani, încă cu ună ană.

Motivele, cari au îndemnată ad
ministrația de resboiu a lua acesta 
măsură, ce îngreueză atâtă de mult 
sarcinele impuse cetățeniloră prin 
serviciulu militară, se fiice că suntă 
dictate de considerațiunl esteriore 
și de seriositatea situațiunei ge
nerale politice.

Organulă stângei moderate ma
ghiare, „Budapestei- Tagblatt“ pre
supune, că proiectulă de lege din 
vorbă nu unnăresce deocamdată 
altă scopu, decâtă de a înmulți 
contingentulă trupeloră din Gali- 
ția, fără ca spre scopulă acesta se 
fiă de lipsă a se face o mobilisare 
parțială. Prin aceea că se creeză 
posibilitatea, de a se înmulți con- 

se crede că se va lua Rusiei ori
ce pretextă de a imputa că se iau 
măsuri de răsboiu, și scopulă în- 
mulțirei forței armate se crede a 
se ajunge astfelă pe cale paclnică.

Forte bine observă însă numi- 
tulă fiiaru, că vrendă a se satis
face pentru momenta unei trebu
ințe, se admite în genere o dura
bilă estindere a timpului de ser
viciu, deși numai în modă facul
tativă. Căci cu tbte că prelungi
rea serviciului militară o face de
pendentă proîectulă de lege de „ne- 
epărata trebuință“ și de „ordinulă 
espresă ală monarchului, “ se pro
clamă totuși în teoriă pentru du
rată posibilitatea de a constrînge 
pe soldați din tote corpurile de 
armată, ca în locă de trei ani să 
servescă activă patru ani.

Este prin urmare forte justă 
părerea acelora, cari ceră să se 
mărginescă puterea discreționară, 
ce se reclamă în favărea admi
nistrației de răsboiu prin memo- 
ratulă proiectă de lege, ca dintr‘o 
măsură dictată de trebuințele mo
mentane de apărare în Galiția, 
să nu resulte o durabilă îngreu- 
nare a sarcinei serviciului militar 
pentru poporațiunea întregei mo
narchii.

Austro-Ungaria și Rusia.
In cercurile oficiale turcesc! 

din Constantinopolă se ivește tema 
de o încăerare între Austria și 
Rusia. Acesta din urmă este bă
nuită de a ațîța o reseblă în Bos
nia și Herțegovina cu scopulă de 
a vede o parte a armatei austro- 
ungare ocupată acolo.

Prințulă rusă Panjew, care 
stă în fruntea comitetelorft slave 
din Petersburgu, a dată instruc
țiuni generalului Casacilorfl, Aki- 
mow fcare se află de doi ani în 
mănăstirea rusă Pantelimon din 
Constantinopolă cu mulțime de 
peregrini rusesc! ce mereu sosesc 
acolo și pe cari poliția turcescă 
îi supraveghiază strictă) să re
nunțe la planurile pentru Bulga
ria, și totă activitatea să șl-o con
centreze asupra Bosniei, pentru 
ca să organiseze acolo bande de 
insurgenți contra administrațiunei 
Austro-Ungariei.

Afară de acesta Rusia agită 
în modă fbrte viu în Macedonia 
înpotriva Austro-Ungariei.

Proclamațiuue contra prințului FerdinaudU.
O telegramă din Pirotă îm- 

părtășesce, că o nouă proclamați- 
une revoluționară împotriva prin
țului Ferdinandă a fostă confiscată 
Vineri la Turtucaia, ună sată de 
lângă Dunăre. In proclamațiune 
se protesteză împotriva usurpați- 
unei de tronă de cătră prințulă 
Ferdinandă și îndemnă pe Bul
gari să ’șl ție gata pusc.ile și se‘șl 
umple cartușierele.

După cele din urmă informa- 
țiunl sosite din Sofia, totă la Pi
rotă, măsuri particulare au fostă 
luate cu scopă de a spori sigu- 

latului suntă întărite prin omeni 
credincioși, prințulă se arăta foite 
puțină pe uliță.

Circulă sgomotulă, că în mai 
multe garnisone din provinciă s‘au 
făcută arestări.

Tnrbnrările țărănesc! în România.
Mai multe comune rurale din 

România s'au revoltată în fiilele 
din urmă, așa că a trebuită să in
tervină oștirea ca să potolescă miș
carea. Acestă mișcare, care a 
fostă îndreptată în contra autori- 
tățiloru comunale a arendașiloră 
și a proprietariloră, a produsă mari 
îngrijiri în capitală. Eată ce scrie 
„România liberă,“ organulă oficiosă 
ală guvernului actuală, despre tul
burările țărănesc!:

Mișcarea țăraniloră din Ilfov ti a pu
tută începe sub o înfățișare politică, afii 
însă ea a degenerată într'ună adevărată 
asaltă în contra proprietății. In tdte 
satele răsculate faptele au fostă 
identice. — Mai ântâiu alungarea au- 
toritățiloră comunale, însoțită adese de 
violențe asupra personeloră. violențe ce 
au mersă pănă la morte, mai în urmă 
prădări la casele arendașiloră și proprie
tariloră. Pretutindeni aprope, acestora 
li s‘au devastată cu totulă imobilile li s‘a 
scosă porumbulă din pătule, și pe alocu- 
rea locurile de arătură au fostă luate în 
silnicie.

Programulă deasemenea a 
fostă identică. — Pretutindeni s‘a 
spusă că ar fi venită ordine din Bucu- 
rescl să se dea țăraniloră locurile cu 
dijmă din fiece una, ierbăritulă numai 1 
leu, și porumbulă cum o fi. Cum se 
vede nu se mai pote esplica mișcarea 
printr'ună felă de spontaneitate. O lo
zincă a fostă dată și de sigură se pote 
găsi urma unei agitațiuni culpabile.

Se voră face sforțările cele mai mari 
pentru a se pute pune mâna pe ițele 
acestei odiose înscenări. In așteptare 
guvemulă e silită să ia măsuri energice 
de represiune, și mulțl din nenorociții 
cari au fostă întăritațl voră plăti pote 
mai înainte de mișeii cari i-au pusă în 
mișcare. Ecă disposițiunile ce suntă 
pănă acum în cursă de execuțiune:

Unulă din punctele cele mai tulbu
rate din plasa Dâmbovița este Valea Pa
sării și linia BrăneștI, Mora Domnescă 
și Afumați. Dealtmintre în Afumați a 
isbucnită mișcarea cu adevăratulă ei ca- 
racteră de atentată în contra proprietă
ții. Pe acea liniă se găsescă : secretarulă 
generală ală ministerului de interne, ju- 
decătorulă Tătăranu și procurorulă Câr- 
lova. Au la disposiția loră două com
panii de liniă și două escadrone de ca
valerii.

In BrăneștI ordinea e restabilită de
plină și toți capu mișcării arestați au 
fostă espediațl la BucurescI sub escorta 
unui detașamentă de geniu.

Astăfil ordinea se va restabili în 
Mora Domnească, și, de-6re-ce ordini 
suntă date ca să se procedă cu cea din 
urmă energiă, s’a mai trimisă acolo ună 
escadronă de roșiori.

Altă centru de răscolă plecată din 
Fierbinți s’a întinsă prin Creața-Leșile, 
Dascălu, pănă la CrătuneștI. In Creața- 
Leșile s au comisă devastări în contra 
proprietariloră și cârciumariloră din lo- 
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de cavaleria, din cari unulă trecendă 
pnn Tunari a explorată părțile acelea 
cu patrule preventive.

Acestă espedițiune, după ce va res- 
tăbh ordinea în Creața-Leșile și cătu. 
nele vecme, se va
Grădiștea, puncte cart suntă și ele a- 
gitate.

In celă din urmă momenta (adi di- 
mmeță; mișcarea a isbucnită și înLipia- 
Bojdann, unde devastațiunl enorme au 
fostă comise la arendași, și unde co- 
mersantulă Nicolae Filip a dispărută, hi 
acestă direcțiă ajutore imediate au por- 
mtă ca să întărescă trupele locale din 
Fierbinți.

Alte puncte ale districtului nu suntă 
amenințate. Cum însă agitațiuni culpa
bile s au semnalată în Colentină, o com
pania de liniă a fostă trimisă într’acolo.

Cu deosebire în vecinătatea Bucu- 
reșciloră autoritățile au ordină să useze 
de cea mai mare rigore, căci cu câtă 
te apropi de orașă cu atâtă starea ma
terială a țăraniloră este mai bună, 
că aci agitația nu are nici măcară pre- 
textuld miseriei. r

In altă plasă, la Lămoțe.știi din Ne- 
goeștl, țigani venițl tocmai din Afumați 
resculaseră pe congenerii loră. Supre- 
fectulă locală însă, omă forte energica 
și cârma i se trimisese ajutore seriose^ 
a purcesă pe dată la represiunea turbu- 
rănloră și a restabilită ordinea.

îndată ce liniștea va fi restabilită, 
suntemă siguri că guvernulă se va o 
cupa de întrega situațiune a țăraniloră 
Mai pretutindeni administrația co. 
munală fusese cu totulă n’eome- 
nescăfațăcu țăranii. Pe a]0. 
curea arendașii și proprietarii 
nu aplicaseră cu sinceritate con- 
t r a c t e 1 e a g r i c o 1 e. Astfelă rău-voi- 
tom au putută găsi ună terenă priinciosă 
pentru propagarea ideiloră subversive.

Suntă indicii certe, că încurendă să 
pbtă începe lucrarea de ameliora
ți une.“

*
* *

„Unirea-' nu e mulțumită cu 
modulo cum s‘a tractatu cestiu- 
nea turburărilorfi țfirănescl în ca
mera și mai alesă nu e mulțu
mită cu declararea ce a făcut'o 
pnmulu-mmistru, promițendâ că 
va lua chiar „mesurl estreme-1 spre 
a face se „reviă domnia lee/ii.^ 
„Unirea, care nu crede că prin 
luarea de „măsuri estreme“ s‘aru 
pute liniști țăranii și stabili dom
nia legn, sene între altele:

. Domnla iegei am stabili-o noi, apu- 
candu-ne să întrebuințămă măsuri repre
sive extreme contra celoră ce s’au scu
lată cerendăpâne?... Amă stabili o dom-

T mai CrUdă ?i mai neomendsă 
decată chiar aceea, ce se stabilesce în 
Irlanda Și, ce cjicemă? n’am stabiu 
mei o dommâ a legei. Nu. Amă stabili 
cm potrivă o domniă a nelegalitătii 
Care e pricina adevărată, capitală, care 
a fUcută pe țărani să nu mai rabde în 
piele și să se scdle? Cine pdte tăgădui 
că n ar fi miseria? Nimeni. Și e ața de 
adevărată incată nici unulă din cei cart 
au vorbită eri în cameră n’au putut’o 
ace. Toți au recunoscută că e asa 

Der să ne dămă semă și (Je priciu^ 
Țsenei. Oh! când ne vomă apuca să 
studiemă acesta, vomă vede limpede, ca 
lumina sorelui, că, decă țăranulu sufere -- - ------- V.'lx __ _ 
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lipsa de măsuri seriose și bine cumpă
nite spre a-i asigura sorte bună, și pe 
de alta călcarea, de cătră mulțl dețină
tori cu ori-ce titlu ai pământului, a tu
turora măsuriloră și legiloră ce brumă 
avemă în folosulă țăraniloră; ceva mai 
multa chiar decâta călcarea, întorcerea 
lora în chipulă cela mai neomenosă în 
chiar potriva celoră pentru binele că
rora sunta făcute. Aici e buba, și nică
ieri alta... Miseria țăraniloră n’are altă 
causă decâtă lipsa de legi și călcarea 
de legi existente.

Și ama numi „reintrare sub domnia 
legei“ asigurarea spoliatorilora că’și pot 
urma vexațiunile și călcările de legi! 
Căci e lămurită numai aci ama ajunge 
întrebuiuțânda „mijloce extreme11 spre 
a potoli o mișcare produsă din causa 
călcărilora de legi. Aici și numai aici 
ama ajunge.

Facemă una sincera apela la gu
verna; îi supunema aceste considerații, 
îla sfătuima să țină semă de ele și nici 
să se gândescă la „mijlocele estreme.11 
Blândețea va face mai multa ca ori-ce 
alta mijlocă; deja în unele sate răscu
late s'a putută observa acesta. Blânde
țea spre a liniști pe turburați. Etă ce 
recomandăma deocamdată11...

SC1RILE pJLLEl.
Cu privire la „Revista Lite

rară a III-a,u publicată în foiletonulă 
numărului de Duminecă ala „Gazetei,11 
adresându-ni-se întrebarea, decă deschi- 
demh colonele foiletonului nostru discu- 
țiunei asupra unora idei sulevate în amin
tita revistă, — cu care dealtmintrelea 
nici noi nu suntemă întru tote de acorda, 
der în foiletone lăsămă autorilorh voia 
de a‘.șl esprima liberă ideile, — răspun- 
demă că tocmai acesta ne-a fosta scopula 
când ama publicata fără nici o obser
vare acea „Revistă11, de dorita fiinda o 
discuțiune de asemenea natură, ca să se 
lămurescă cestiunea mișcărei și valorei 
literare la noi.

*
Ministrulă ungurescu de finanțe face 

cunoscuta, că notele de statu de 1 
fl. emisiunea primă din 7 Iulie 1886 se 
voră primi spre a se schimba cu altele 
numai pănă la finele lui Iunie 1866 pe 
temeiula unei petițiunl timbrate și adre
sate ministerului comuna de finanțe. După 
espirarea acestui termina acesta fela de 
note nici nu se mai primesca, nici nu 
se mai schimbă cu altele.

* ♦

Ministrulă ungurescu de comunica- 
țiune, precum și cela de comerța au 
primita representațiunea comitatului Bra
șov a privitore la regula rea Oltului. 
Cei interesați vora fi chemați în curend 

de cornițele la o adunare, în care să se 
constitue societatea de regulare.

* 
A A

Secțiunea Curiei r. din Pesta însăr
cinată cu afacerile disciplinare ale ad- 
vocațilora a adusa sub Nr. 624 din 1888 
următorea hotărîre, pe care o anunță ca 
lege: Cestiunile panslaviste u r- 
dite de advoca'tă, constitue d e- 
lictă disciplinara.11 îndemna la aduce
rea acestei hotărîri se dice că ara fi data 
nisce „propagande panslaviste11 săverșite 
de advocatula Vendel Kudlik din Po- 
juntt.

E vorba de nouă persecutări și te- 
rorisărl ale Slovaciloră cu carte.

¥* *
De presenta petrece în Deva tri- 

misula ministeriala Fejer Miklos pentru 
a se îngriji de colonisarea Ciangă- 
i 1 o r a. Se dice că 40 familii de Cian- 
găi vora fi colonisate la Hune d ora. 
Familiile de Ciangăi destinate pentru 
Deva se șteptă pe diua de 24 Aprilie și 
încă în aceeași săptămână li se vora 
împărți pământurile cumpărate pe sema 
lora.

Tote-sa înzadara ! „Patrioțiiu îșl vora 
ajunge scopula, când va face plopula 
pere și răchita micșunele.

*♦ «
Foile unguresci stau să-și iasă din 

piele de bucuriă, că — după a lora în
chipuire — au aflata cine este autorula 
articolului din „K r e uz z e i tungu, 
care le făcură multă supărare Unguri- 
lora și despre care și noi vorbirăma mai 
dilele trecute. Lucrula stă așa: Scriito- 
rula maghiara Abrănyi Emil a primita 
dela „Dr. F—a“ din Sibiiu o scrisore 
în care’i comunică, că ela cu ocliii pro
prii a văduta în protocolulă dela postă 
adresa scrisorei recomandate ce s’a tri
misa foiei „Kreuzzeitung11 în diua de 
31 Martie și susține — vedl bine fără a 
pute aduce nici o dovedă — că autorula 
scrisorei, respective a articulului trimisa, 
ar fi profesorala pensionata Lenhardt, 
pe care-la numesce „unuia din cei mai 
veninoși Sași magliiarofaglu. Scrisorea 
ce a primit’o Abrânyi e publicată mai 
în tote foile unguresci.

*
Marea adunare a reuni unilora să- 

sescl din Ardeala se va ține în a- 
nula acesta în S e b e ș a. Se facă mari 
pregătiri pentru aceste serbări, constru- 
indu-se chiar o mare hală în acesta scopa. 
Va fi serbare poporală, concerta, ban
cheta ș. a. A

In luna lui Martie s’au estradata din 
comitatula Turda-Arieșă 6 pașaporte 
pentru liberă trecere în România. S’au 
ivita focuri în 4 comune causândă o pa
gubă de 838 fl. 80 cr. dintre cari 360 fl. 

au fosta asigurați. La 1 Aprilie n. se 
aflau în comitata 8196 orfani cu 89 tu
tori. Starea sanitară a locuitorilora în 
Martie a fosta mai favorabilă, numai în 
Vereșmorta a bântuita între copii durerea 
de grumazi, bolnăvindu-se 4 și murinda
1. Epidemiă între vite nu s’a ivita. 
Ce pnvesce darea, trebile stau câtă se 
pote mai rău. S’au încassată în darea 
directă 11,204 fl. 4 cr. și au rămasă res
tanță 249,120 fl. 37 cr.; s’au încassată 
în darea militară 166 fl. și au rămasă 
restanță 22, 502 fl. 52 cr. In raportă cu 
Martie anula trecuta s’au încassată în 
anulă acesta mai puțina cu 4975 fl. 70 
’ 2 cr. în darea directă, și mai puțină cu 
194 fl. 41 cr. în darea militară- La pro
punerea inspectorului de dare, comite- 
tulă administrativă ală comitatului a ho- 
tărită să ceră dela ministeriulă de finanțe 
autorisațiă spre a scote esecuțiă asu
pra mai multor ă comune pentru 
încassarea restanțeloră.

Vai de bietulă poporă I
- *

O nouă defraudare s’a desco
perită la primăria cercului VH 
din Pesta. Din 1882 diurnistulă Lud
wig Molnar defraudeză timbrele actelor. 
Primarulă l'a suspendata din funcțiune 
și a ordonata a se aduna datele nece
sare, spre a se constata câta de mare e 
paguba.

** *
In adunarea comitatensă a Bistri

ței s’a hotărîta, ca în interesulă preți- 
osei și bogatei archive a orașului și dis
trictului Bistrița, care, cum se scie din 
ordinula fișpanului Banffy, a fostă tran
sportată din edificiul magistratului în cassa 
comitatului, se se numescă ună archivară 
cu îndatorirea d’a pune în ordine actele 
și documentele din archivă, pentru ca să 
se potă folosi spre scopuri sciențifice și 
altele. Se speră că cu acestă ocasiune 
comuna orășenescă va cere să i-se res- 
titue numerosele documente, care suntă 
proprietate nendoiosă a orașului Bistrița.

*
♦ *

Gen era Iul ă Mai cana a fosta 
condamnata de consiliula de răsboiu la 
10 luni închisore, perderea gradului și 400 
fi-, amendă.

Sț: sji
Două mii de Evrei streini, cea 

mai mare parte din Austria, au fosta 
provocațl de autoritățile rusescl să pâ
ră s e s c ă Odessa în cursă de o săp
tămână.

* 
A A

După cum spune o telegramă din 
Paris ă, o personă a trasa de trei ori 
dintr’unu revolveră înaintea palatului pre
ședintelui Republice!; elă avrată, se c]ice, 
a atrage luarea aminte a d-lui Carnot 
asupra miseriei în care se găseșce; car- 
ușele n’aveau glonțe.

Procesulti de pressă alu „Tribunei.-'
Sub acestă titlu cetimă în „Tribuna "• 

dela 3 (15) Aprilie a. c. următdrele :
AcMu de (tcusare.

Spectabilă judecătoria juriitlă de pressă !

Primulă articula întitulată „Sibiiu 
25 Noemvre căi. v.“ și publicată fără de 
subscriere în nr. 268 din 1887 ală dia- 
rului cuotidiană redactată în Sibiiu de 
Adriană Cașolțanu în limba românescă, 
citându din discursulă adresată de fos- 
tulă deputată dietală Traiană Doda cătră 
alegătorii din Caransebeșă următdrele :

Sibiiu, 25 Noemvre st. v.
„Scopulă meu a fostă ca să deș

teptă pe Români și totodată ca vaietele 
nostre să străbată pănă la locurile cele 
mai înalte, ca să vadă și Maiestatea Sa, 
că nemulțămirea nostră e mare, și că 
suferințele nostre au ajunsă de nu le 
mai putemă suporta, pentru-că decă eu 
ca generală, care am sângerată pentru 
Tronă și patriă. sunt silită s’o facă a- 
cesta, atunci trebue să fiă ceva putredă 
în împărăția nostră, și că trebue luate 
mijloce pentru sanarea răului.1-

La cuvintele citate ale amintitului 
articolă de diară. după traducerea au
tentică alăturată la acusare a aceluiașă 
articulă, să mai adaugă următorele ex- 
presiunl:

Generalului Traiană Doda:
Scopulă mai pre susă de tote, 'i-a 

fostă să-’i deștepte pe Români.
Românii s’au deșteptată ei ore? — 

se deșteptă? — audă ei glasulă patrio
tului adevărată ? înțelegă ei cuvintele 
scurte și lămurite ale lui?

Din di în di totă mai multe suntu 
semnele, care arată, că se deșteptă Ro
mânii, că audă glasulă patriotului, că-'i 
înțelegă cuvintele.

2. Decă totuși, sgomotulă făcută de 
alții ar fi atâtă de mare, ca glasulă ge
neralului Traiană Doda să nu fiă înțe- 
lesă, vomă striga cu toții ca să răsune 
împărăția.

Ne-amă pronunțată dintru începută 
în cea mai inofensivă formă, pentru-ca 
să se scie, cum ne-amă pronunțată.

Decă nu e destulă nici atâta, atunci 
când va cere trebuința, va trebui să fa- 
cemă pretutindenea, cum au făcută gră- 
nițerii la Caransebeșă.

Numai așa vomă fi dovedită, că ne- 
amă deșteptată.

3. Căci nu e vorba numai de frații, 
noștri din Caransebeșă, ci de noi toți, 
de onorea nostră națională, de posițiu- 
nea nostră în vieța publică a patriei 
nostre. Nemulțumirea tuturora e mare, 
toți nu mai putemă suporta suferințele.

4. Caransebeșenii mergu deci înainte 
cu alesulă loră, și noi trebue, decă nu 
ne mai rămâne alta, să mergemă cu toții 
după denșii.

Ca să se scie, că alesulă grănice- 
riloră dela Caransebeșă nu represintă 
numai cerculă său, ci pe toți Românii 
din țările coronei ungare.

Pentru aceste manifestațiuni trebue 
se fimă cu toții pregătiți.

Deore-ce expresiunile indicate în 
punctele 1—4 nu numai îi despartă pe 
Români ca naționalitate deosebită de 
ceilalți locuitori ai patriei, der îi și pun 
în fața națiunii maghiare, — deore-ee, 
mai departe, după încercările amintite și
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INIMOSULV.
Poveste.

A fosta odată una omu lucrătorU, 
Ce ara pe după c.uptora 
C:o lingură de cusitoru, 
C'o lingură cu coda ruptă, 
S« ședă aci care m’ascultă.

’Ice c’a fostă odată, ca ne altă dată, 
a fostă ună bărbată șl-o muiere.

După-ce s’au fostă totă plâgătuită 
ei din pricină că n’aveau copii, Celă-de- 
susă. într’o bună dimineță, ll-a dăruită 
o vrașcină de ei, curată câte găuri pe 
ună ciură.

Pe celă mai mică mamă-sa n’avea 
ochi să-lu vadă, de-ore-ce și fiind-că nu 
prea vrea s’o asculte și de frică de locă 
nu vrea să scie, să fi fostă, ce să fi fostă. 
Și în butulu ei, In im o sulă, c’așa-i 
era numele, crescea ca din apă, — într’o 
di ca’n două, în două ca’n nouă și’n 
nouă ca’n nouă-decl și nouă! Nici să-lă 
fi trasă tu totu mereu de creșcetulă ca
pului și mai altcum nu se putea.

Când într’o di dice elă cătră mă-sa:
_  _Si mamă! Ce-i frica aceea că 

eu vă totă audă vorbindă despre ea și 

nu potă de locă să ințelegă, că ce pute 
să fi&?“.

— „Frica, Inimosule, este, când ai 
temă de cineva ori de ceva“.

— „Eu totă nu potă să’nțelegă. 
Am de cugetă să iau lumea și crucișă 
și curmedișă. Trebue să aflu eu dela o 
vreme, că ce pote să fiă frica aceea. 
Mâne mneță am să plecă, — gătește’ml 
ceva merinde de cale“.

Să fiă, cum să fiă, der sângele, vorba 
ceea, apă nu se face și mama inimo
sului n’ar fi avută voiă să-lă vadă luândă 
lumea în capă.

Der fiind-că vorba bună nu putea 
să-lă înmoiă, de frică erășl nu scia de 
locă, n’a fostă încătrău, a trebuită să 
plece și a și plecată numai elă, singură 
singurelă.

Și apucândă la dramă, se duce, duce 
picidre bătute — cum e disa — di de vară 
pănă’n seră, cale lungă să-i ajungă.

Când dela o vreme soseșce la nișce 
birturi și se hotăreșce ca acolo să-i fiă 
masulă peste nopte.

— „Ei, dragul u meu tinără voinică, 
la birturile mele nu e de rămasă peste 
nopte, că-’să prilostite și pe cine îlă 
apucă săra aci nu mai vede sorele11, — 

dice birtașulă. „Au pățit’o câți frundă 
și erbă. Și eu însu’ml, pe când să se 
amestece diua cu noptea, încui ușile și 
îmi cruță cea pelcuță pănă o am“.

— „Eu rămână aci, să vedemă ce-o 
să fiă de capulă meu. Tu, decă te strîngă 
curelele, haide, du-te!“ —răspunde Ini- 
mosulă.

Birtașulă îi pune pe masă câteva 
cofe de vină marmanziu, culesă tomna 
cam târcliu, — ca Inimosulă, de-a fi 
avendă dorulă suptului, să fiă celă pu
țină chefuită, pe când a veni 1 u c r u 1 ă 
celă rău se-lă înhațe.

Inimosulă, rămasă numai elă sin
gură, trage la vină din cele cofe și se 
lungeșce pe-o laviță ca să-și mai odih- 
nescă cele ose sdrobite.

Abia ațipește și numai ce aude prin 
podă o sguduitură, deși casele s’au clă
tită din temelii.

— „Prostă lucra! Ore ce să fiă?! 
— îșl dice Inimosulă, de frică însă nici 
poveste.

După sguduitură aceea pe locă se 
desface podulă deasupra dreptă în două 
și chîtinelu, chitineluță se lasă în josă 
ună picioroiu de omă, nu cum să fiă, 
făr’ curată de uriașă, cum a și fostă. 

După piciorulă acela urmeză celălaltă. 
apoi mijloculă și în urmă ună ometeu 
de nu-lă încăpea casa!

— „Ce faci atâta langră cu vintulă 
teu, de mă trecjescl din somnă ? — dice 
Inimosulă. „Nu puteai să vii mai tiptilă?11

— „Șeii una Inimosule?11 întreba 
uriașulă. „De nouă-decl și nouă de ani, 
de când viu la birturile astea, omă în 
tălpi ca tine n'am aflată. Alții, pe când 
să mă coboră, erau prăpădiți de frică și 
de spaimă, pe când soseam, nici nu re- 
suflau măcară. Tu însă ești copilă de 
lele odată. Șeii, că’mi placi de minune ?! 
— îmi placi, dău așa; — să nu mai mă
nâncă pâne, de nu’ml placi. Dreptă do
vadă a cinstei, ce-țl portă, ostenesce cu 
mine în pivnițele mele cele secrete, în 
care picioră de omă pămentenă n’a in
trată ; acolo e mama vinului și comorii 
nesfîrșite, se ne chefuimă odată, decă 
ml-am dată și eu de omă. Să mergemă!11.

Și s’au dusă ei în pivnițele cele se
crete ale uriașului, unde, pe lângă mama 
vinului, din care ’și-au udată măseaua, 
câtă le-a luată pielea, atâtea comori erau 
de nu s’a mai pomenită, de când e 
lumea!

— „Tote ale tale se fiă, că ești co- 
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dovedite de zadarnice pentru sanarea 
plângeriloră tăcute de Români, deștep
tarea tuturorft Româuiloră din țările co
ronei ungare e indicată ca scopă; aceste 
espresiunl constituescă dehctulă de agi
tațiune contra naționahtăței ce este lo
vită de punctulă 2 din §. 172 ală codi- 
celui penală.

Deorece în cursulă instrucțiunii fă
cute conformă legii, locuitorulă din Si- 
biiu și publicistulă Ioană Slavici a măr
turisită, că elă este autorulă tuturora 
acestoră expresiunl și a primită răspun
derea pentru ele ;

alăturândă aici tote actele ce cu
prindă în ele resultatele instrucțiunii 
tăcute în causa acesta și lăsândă la o 
parte conrespunderea, rădică prin acesta 
contra publicistului și locuitorului din 
Sibiiu, ca autoră ală espresiuniloră de 
mai susă, acusare pentru comiterea prin 
pressă a delictului de agitațiune contra 
naționalității, lovită de punct. 2 ală §-lui 
172 din codulă penală, rugândă cu totă 
stima pe presidiulă judecătoriei juriale 
de pressă, ca pentru pedepsirea după 
lege a acestui delictă să pună termină 
pentru pertractarea causei și să citeze 
la elă pe acusatulă, binevoidă a mă vesti 
despre acesta și pe mine.

M u r e ș ă - O ș o r h e i u, 5 Aprilie 1888.
A. Vita, 

procurorii reg. supemu.

li. Decisiunea tribunahilui.
Xr. Prsd. 532.

1888.

Inmanueză acusatului ună esemplară 
din acestă actă de acusare vestindu’lă, 
că pună termină pentru pertractarea în 
fața curții cu jurați diua de 25 Aprilie 
1888, orele 9 înainte de amecll, pentru 
care termină citeză, respective vestescu 
pe acusatulă și pe ilustra procuratură 
reg. din M. Oșorheiu să se presente în 
sala pentru pertractările finale a tribu
nalului reg. din Clujă (Clujă, piața prin
cipală, palatulă Br. Bânffy, rugândă tot
odată și pe primarulă orașului lib. reg 
Clujă să adune pentru acelă termină pe 
membrii curții cu jurați.

Clujă, 8 Aprilie 1888.
Președintele tribunalului reg. din Clujă 

ca judecătoria jurială de pressă:
Dominicil Peterffy, m. p.

Defraudărî în armata bulgară.
După cum comunică o telegramă 

din Sofia, maiorulă Popof e dată în ju
decată pentru falsificare de documente 
și defraudare.

Acusațiunea contra lui cuprinde ur- 
mătorele puncte : 1. că a dată voiă în re- 
gimentulă lui să se facă falsificare de 
documente; 2. că a întrebuințată aceste 
documente pentru a primi bani din vis- 
teriă; 3. că a înființată în regimentulă lui 
fonduri secrete rădicându-se la suma de 
23,000 franci, întrebuințândă pentru a- 
cesta banii ce trebuia să-i bage la vis- 
teriă; 4. că elă însuși a trasă folosu de 
cele 6800 fr. din fondulă acesta; 5. că 
restulă l'a cheltuită pentru lucruri ne- 
prevădute în legi și regulamente; 6. că 
a vândută mantale și cisme d’ale mili- 

pilu odată, “ — dice uriașulă, — eu n’am 
să mai viu în veclu.

— „Le primescu“ — răspunde Ini- 
mosulă — „cu dragă inimă ca dela unu 
frate de cruce“.

- „De-a fi să fiă, — se ne vedemă 
cu pace la anulă și la mulțl ani! — dice 
uriașulă, luându’șl bună rămasă dela Ini
mosulă, pentru a nu se mai întorce 
nici adl.

Desă de dimineță vine birtașulă și 
se miră, multă se miră, când vede pe 
Inimosulă sănătosu ca mărulă, lungită 
pe cea laviță.

— ,,Și cum se face, omule alu lui 
Dumnedeu, de nu țl-a răpusă capulă 
bala |de astă nopte, — cum se face? 
oe-a fostă

— „Apoi a fostă așa și pe din- 
colea“ — răspunde Inimosulă, — și’i po- 
vestesce tote din firă în pără, întocmai 
cum s’au întâmplată. „De uriașă n ai să 
porțl mai multă nici o teamă, că n’are 
să-ți mai vină în vecl“.

Apoi duce pe birtașă prin pivnițele 
cele secrete, unde e mama vinului și co
morile cele fără numără.

— „Tote acestea mi le-a dăruită 
uriașulă mie și eu te cinstescă pe tine 
cu ele, că mie de nici ună folosă nu 

tariloră pentru 1476 fr. și a luată acestă 
sumă; 7. că a mai luată bani meniți la 
cumpărarea nutrețului fără a ave vr'ună 
cală; 8. că a dată voiă subordonațiloră 
lui să săverșescă abusurl criminale; 9. 
că a pusă capătă din sciute și într’ună 
scopă personală urmăririloră în potriva 
ostașiloră evrei acusațl de deserțiunl di
naintea dușmanului în ultimulă răsboiu;
10. că a încercat prin mijloce culpabile de 
a lua bani din partea unui Evreu urmă
rită pentru acestă delictă.

Legea prevede o osândire celă pu
țină de 10 ani temniță, destituțiune din 
funcțiuni, precum și perderea drepturiloră 
civile și politice.

Furnituri pentru armata bulgara.
După o comunicare a consulatului 

generală c. r. austro-ungară din Sofia 
cătră camera comercială și industrială 
din Brașovă, se va ține pertractarea cu 
oferte pentru furnisarea articuliloră de 
echipamentă, necesare armatei bulgare, 
despre cari am comunicată în dilele tre
cute [postavă, pânză etc.] la 15 [27] A- 
prilie a. c. 11 ore înainte de amedă, er 
supralicitarea se va ține la 2 Main a. 
c. st. n.

Cauțiunea ce au să o depună ofe- 
renții e 5° 0. Descrierea teclmică, mos
trele și condițiunile se potă vede în 
ministerulă de răsboiu bulgară.

Cei interesați se făcu cu deosebire 
ateuțl la regulamentulă de licitare bul
gară publicată în „Museulă comercială11 
[Handelsmuseum] dela 20 Iunie si 15 Iulie 
1886 Nr. 23 și 25.

Intemplărî diferite.
Sinucideri. Tenârulu Goldfried Da

vid din Gilău, fiindă 'pusă la închisore 
preventivă pentru turtă, s’a spendurată 
diua mare în arestulă procuraturei r. 
din Clușiu acățându-se la gratiile feres
trei. Când se prinse de veste, era deja 
târdiu, căci murise. — Fostulă notară 
de cercă Iobbagy Samuel din comuna 
Sîndu (comitatulă Turda-Arieșă) încă a 
fostă unulă din acei mulțl, cari se lasă 
a fi răpiți de acelă curentă periculosă 
ală societății moderne, care duce mai în- 
teiu la luxă nesocotită și de aci apoi la 
sigură prăpastiă. Elă ducea o vieță 
multă mai domnescă, decum îi era po- 
siția și veniturile lui. Astfelă șl-a mân
cată mai înteiu ceea ce a avută, și fi- 
ind-că la domniă cu nici ună preță n’a 
vrută se renunțe,a trebuită să recurgă 
la alte mijloce : la defraudărî. Cu acestea 
a mai mânat’o câtva timpă, der înainte 
de asta cam cu ună ană a fostă prinsă. 
Suma baniloră defraudațl, parte din dare, 
parte din alțl bani publici, se va fi ur
cată la 6—7 mii fi. și din di în di în- 
vestigațiunea descoperea totă nouă și 
nouă defraudărî comise de elă, așa că 
nefericitulă Iobbagy ajunsese la 12 A- 
prilie în așa desperată situațiune, că totă 

potă se’ml fiă“, — dice Inimosulă cătră 
birtașulă, ce stătea gură-cască, vădendă 
ce nici n’a visată măcară.

— „Și cu ce să-ți mulțămescă pen
tru atâta bunătate?14 întrebă birtașulă. 
„M’ai scăpată de mătăhala aceea de u- 
riașă și, ca pupăză pe colacă, ml-ai câș
tigată atâtea comori, că nu le aflu 
rostulă.“

— Cu ce ? Da ia să-mi dai o globă 
de cală ca să nu fiu totă picidre bătute, 
ci să potă purcede mai în ticnă.u

— „Bucurosă, și-o fată pe de-asu- 
pra, că am trei ca 'rupte din sore, — 
să-ți alegi, “ — respunde birtașulă.

— „Ei, nene birtașă! Nu-să în to
nele dragostei și nu însurișulă mă portă 
pe căi, alta, cu totulă alta e, ce mă 
rdde la inimă. Voiu să sciu, că ce-i 
frica aceea și păn’ n’oiu simti-o încolțind 
în inima mea, răpausă n’o să am, cum 
n’are apa.11

— „Și astă nopte nu țl-a fostă frică 
de locă?!11 — întrebă birtașulă.

— „De unde, măi omule, nici vorbă!“ 
— răspunde Inimosulă.

Și, luându-șl o globă de cală, ce a 
fostă numai o ruptură, — îșl ia rămasă 
bună și la drumă băiete!

Der calulă îndată s’a făcută ună leu- 

diua pândi la terestra 'Unei odăi întune- 
cose, să vedă, decă nu cumva vină gen- 
darmii după elă, ca să-lă escorteze. Gen- 
darmii n’au venită, der tortureloră sale 
sufletescl le puse capătă pentru lumea a- 
cesta, împușcându-se în pântece cu o 
pușcă veche și rea, și murindă imediat. 
Referitoră la acestă sinucidere ni-se scrie, 
că poporațiunea română din Sîndă și 
giură era forte asuprită de acestă ne
norocită, care dilnică se lăuda, că pănă 
ce va vede la Români câte o mânecă 
de țundră, nu se teme că va peri de 
fome, și erășl, că elă atunci se bucură 
când vede eșindă Românului părulă prin 
clopă [pălăriă]. Cu tote astea noi îi di- 
cemă Dumnedeu să-i erte păcatele.

Mulțămită publică.
Chizdia, în 10 Aprilie 1888.

Repausândă în 30 Martie a. c. st. 
n. fostulă capelană gr. cat. în Lugoșă 
Iosifă Teodoroviciu în etate de 
58 ani, așeclarea la loculă de odihnă a 
fostă în 1 Aprile la 3 bre după amedu. 
Serviciulă îmormentării l‘a săvârșită 
Hustritatea Sa domnulă Dr. Victoră Mi
halyi, episcopulă Lugoșului, dimpreună 
cu iluștri domni Ștefană Moldovană 
preposită, Ioană Madincea și Ioană Ber- 
ceanu canonici, apoi multă onorații d-ni 
Simeonă Tamașiu protopopulă Lugoșului, 
carele a ținută și o vorbire prin care 
din ochii multora a storsă lacrăml, Mi- 
chailă Perianu secretară episcopsscă, N. 
Nestoră archivară, Clarissimulă Domnă 
Dr. Rață și domnii nou ordinați diaconii 
Poruțiu și Raca. Cantulă a fostă ese- 
cutată de corulă vocală gr. cat. din Lu
goșă. Ilustritatea Sa Domnulă Episcopă 
cu susă dișii afară de Ilustrulă Domnă Ște
fană Moldovană carele este în ală 75 
ană ală etăței sale, au petrecută coșcigulă 
pănă la mormentă deși este departe de 
catedrală preste o oră.

Primescă Ilustritatea Sa Domnulă 
Episcopă și prea grațiosulă părinte pen
tru amorea arătată cătră repausatulă, 
precum și Iluștri Domni Canonici din- 
preună cu ceilalți Multă Onorați 
Domni cea mai adâncă a mea mulțămită 
precum și din partea consângeniloră 
repausatului, asemenea membrii corului 
vocală, care după aședarea osăminteloră 
repausatului în sînulă pământului i-au in
tonată ultima cântare în veci amintirea 
lui. Totă de odată îmi esprimu cea mai 
mare mulțămită tuturoră celoră ce cu 
presența loră au dată ultima onore în 
Domnulă adormitului meu cumnată.

Demetriu Teaha, 
preoții gr. cat. în Chizeka.

SCIRI TELEGRAFICE. 
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.u) 

Bucuresci, 16 Aprilie. Proprie
tarii și arendașii coniuneloru ru
rale revoltate, cari dinaintea fu
riei tumultuanțiloru s‘au refugiată 
în capitală, au ținută o adunare 
hotărîndu se adreseze guvernului 
o petițiune, în care se-lu rdge a

paraleu, de sta să sbore, atâtă de po
gană mai putea să fie.

Apoi se duce, duce, ca vântulă și 
ca gândulă, multă lume împărăția, ca 
Dumnedeu să ne țiă, că din poveste 
multă mai este, e lungă și frumosă, să 
ascultați și d-vostră. Cine va asculta 
multe va învăța, cine a durmi, bine s’a 
odichni.

Când dela o vreme sosesce la co- 
drulă de aramă. Aci și arbori și flori, 
și pasări și tote celea, erau numai aramă 
limpede, nu altceva.

Inimosulă nostru, nici una nici două, 
ci se 'nfundă prin celă codru. Să’i fiă 
lui urîtă ori frică să’i fiă, de unde!

Fiind-că-’i picase dragă, rupe o flore 
și șl-o anină în căciulă.

Apoi, dreptă la mijlocă de codru, 
află ună lupă bătrână prinsă într’ună 
lață. Ce se gândesce, ce nu se gândesce, 
elă scie mai bine, destulă, că rupe lațulă 
și’i dă lupului drumulă.

— „Iți mulțămescă, Inimosule, că 
m’ai scăpată din belea. La vreme de 
nevoiă și eu ’țl-oiu prinde bine, ia trei 
perl din spinarea mea și ți-i pune la 
straiță. Când îi fi la mare nevoiă suflă 
numai peste ei, că eu cu întregă nea- 

lua măsuri militare severe contra 
țăraniloru renitențl.

In ședința camerei ministru- 
președinte Rosetti declară, respun- 
tțendu la interpelarea ce i-s’a a- 
dresatu asupra revoltei țeraniloru, 
că recunosce, cumcă de doue (țile 
mișcarea a luată unu caracterfl se- 
riosu. Sau luată măsuri pentru 
restabilirea ordinei. Anunță în
chiderea sesiunei adăugendu, căse 
va disolva camera câtă mai cu
rând și se voru face alegeri noue.

Berlină, 16 Aprilie. In urma 
iritațiunei tusei, împeratulu a a- 
vutu o nopte puțină satisfăcetore.

DIVERSE.
Corpuri străine în nasQ și urechi. 

Mulțl copii se îndatineză a băga petri- 
cele, bobe și alte obiecte micuțe afundă 
în nașă și urechi, încâtă tare cu greu 
se potă scote erășl afară. In atari ca
șuri mamele devină de comună forte ne
liniștite și încercă numai decâtă a în
depărta obiectele cele străine. Acesta 
nu este ou cale să o facă! Intârdierea 
acestoră corpuri străine în numitele or
gane nu este împreunată cu nici unu 
periculă momentană și este îndeajunsă, 
decă copilulă este dusă numai decâtă la 
medică. Prin încercări neîndemnâatice și 
prin mișcare continuă în găuricele na
sului și ale urecliiloru mai multă poți 
să-i strici pacientului celui mică, și în
câtă privesce urechia, acesta este forte 
gingașe, și odată stricată nu se mai pote 
direge. Insectele însă ce au pătrunsă în 
urechiă și producă simțăminte neplăcute 
se potă ușoră și sigură îndepărta prin 
împroșcarea urechiei cu apă călduță.

Rectificare. In „Revista literarăul
timă s’au străcurată erorile: colona l-a 
rendulă ultimă: lologl în locă de fi
lologi; colona 4-a, vre-o trei decenii, 
în locă de câte-va decenii.

Cursulii pieței Brașovu
din 4 Aprilie st. v. 1888

Bancnote românesc! C
Argintii românescu . 
Napoleon-d’orl . . . 
Lire turcesc! . . . 
Imperiali.....................
G-albinI.....................
Scris, tone. ,, Albina416y/0

n n n ° . 0
Ruble rusesc!
Discontulu

ump. 8.56 Vend. 8.58
„ 8.50
.. 10.03

11.32
.. 10.32
„ 5.90
„ 101—
„ 98—
„ 104.50

8% pe

„ 8.52
,. 10.05
„ 11.37
,. 10.37
„ 5.92
„ 102—
,, 98.50
.. 105.50 

anii.

Cursulu la bursa de Viena 
din 14 Aprilie st. n. 1888.

Renta de auru -4".....................................
Renta de hârtiă 5" „...............................
împrumutul!! căiloru ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căilorU ferate de 

ostii ungare (1-ma emisiune) . .
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei ciilorU terate de 

ostil ungare (3-a emisiune) . . 
Bonuri rurale ungare..........................
Bonuri cu clasa de sortare . . . .
Bonuri rurale Banattl-Timișii . . .

96. I

126.25

110.25
104.20
104.40
104.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

mulă meu am să’țl sară într’ajutoră, 
sufletă creștinescă ce ești !u

Așa și face elă, Inimosulă, apoi se 
ia mai departe, ușoră ca ventulă și iute 
ca gândulă.

Și, după ce merge tocmai câtă tre- 
buiesce. ajunge la codrulă de argintă. 
Aci, și arbori, și flori și pasări și tote 
cele, erau numai limpede argintă, — nu 
alt-ceva.

Fiind-că-’i picase dragă, rupe o flore 
de argintă și șl-o anină în căciulă, — 
după-ce aruncă pe cea de aramă la o 
parte.

Apoi dreptă la mijlocă de codru 
află ună peșce la o margine de Iacă, 
sbătendu-se prinsă într’o unghiță. Ce 
se gândesce, ce nu se gândesce, elă o 
scie mai bine, destulă, că și pe pesce îlă 
scapă din belea.

„Iți mulțămescă, Inimosule11 — dise 
peșcele — „la vreme de nevoiă și eu 
’țl-oiu prinde bine. Ia trei soldi din 
spinarea mea și țl-i pune la straiță. Când 
vei vede, că nu mai e încătrău, suflă 
numai peste ei și eu cu întregă neamulă 
meu am se-țl sară întrajutoră.11 

fVa urma.)
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PUBLICAȚIUNE.
Podulti fabricei de uleiu din Blumena ca Maga- 

zinft de bucate este de închiriata dela 29 Septemvre 
1888 încolo.

Informațiune mai de aprope se dă în Cancelaria 
Eforiei scolelorQ centrale române ort. res. Edificiul^ 
gimnasialîî din Groveri, suburbiulîî Schein. Brașovti.

Avisii d-lorii abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu tjiarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurită și s6 arate și posta ultimă.

Totodată lacomii cunoscutu tuturora D-loru abonați, că mai 
avema din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiunilora 
..Gazetei.* precum și câteva întregi colecțiuni, pentru caii se pota 
adresa la subsemnata Administrațiune în casa de trebuință.

Administrațiunea „Gaz. Tra s.“

Sosirea și jlecaroa trenoriloru și oostelora îi Brașovo.
1. Plecarea trennriloru:

I. Dela BrașovO la Pesta:

Trenulti de persone Nr. 307: 7 6re 20 de minute sera.
Trenulti mixtti Nr. 315: 4 6re 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulti mixtti Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenurilortl:
I. Dela Pesta la Brașovă:

Trenultl de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
Trenulti mixtti Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovii:

Trenulti mixtti Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amec|I.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela
<9 „
c) »
d) r>
G fl

Brașovti la ReșnovtirZemesci-Bf&iă: 12 ore 30 m. după ameip. 
„ „ Zizină: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S. Georgi]: 1 oră 30 minute noptea.
„ la Făgăraș*: 4 ore dimineța.

< „ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovii-Zernesci-Branii la Brașovti: 10 ore înainte de amedl. 
l>) „ Zizină la Brașovti: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovti: 6 ore sera.
dj „ FăgărașO, la Brașovti: 2 ore dimineța.
e) „ Săcele la Brașovti: 6 ore 30 minute sera.

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
62-49

la
AMICULU FAMILIEI. țfiaru beletristică și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunî. — CursulQ XII. — Apare in 1 și 15 cji 

a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunî frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a RomânilorU de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunî din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivitțiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. f)iaru bisericescu, scolaru și literară — cu ilustrațiunî. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2*/2— 3*/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și soiri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisti totu aln patrulea esemplaru.
Numeri <le probă se trimită gratisu ori-cui cere.

W" A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvâr.— Transilvania.

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propriă:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

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

Renascerea Iimbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și UI. Prețulti broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Unti volumti de preste 26 cole. Acest 
opti de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestti soiu apărute 
pănă acum — avendti și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulti întroducerei, fasele prin cari 
a trecutti și modul cum s’a stabilitti 
respectiva sârbătore. Prețulti e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulti 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulti 20 cr.

Idealulu perdutQ. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulti 
15 cr.

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

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețulti 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulti 10 cr.

tlltimulu Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulîî 10 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruțti. Prețulti 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoști. Novelă is
torică națională. Prețulti 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioanti 
Tanco. Prețulti 30 cr.

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

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tan ținti Morariu. Prețulti 50 cr.

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

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

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
dtipă Augustti Kotzebue, tradusă de 
Ioanti St. Șuluțti. Prețulti 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unti volumti de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusti (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

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

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

Biblioteca Sătenului Română. 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 I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețulti 30 cr.

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulti 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosula 
elevilorti normali (preparandiall), a în- 
vățătorilorti și a altorti bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanti, profesorti pre- 
parandialti. Prețulti unui esemplarti cu 
porto francatti 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămti 
vre-unti opti, întocmită după lipsele 
scoleloru nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlti și recoman- 
dămti mai alesti directorilorti și învti- 
țătorilorti ca celorti 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 scdlele poporali în trei 
cursuri de Maxima Popti, profesorii la 
gimnasiulti din Năstiudti. — Manuala 
aprobata prin ministeriulti de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulti de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulu 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioanti Buteanu, 
prof. gimn. Unti volumti de peste 30 
cdle. Prețulti 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioanti F. 
Negruțti, profesorti. Opti aprobata și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulti de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendti composițiuni de totti 
soiulti de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multfl folosti de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulti 
1 fl. 10 cr.

Nu mă uita. Colecțiiuie de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulti 50 cr.

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilti Trifu profesorti preparan- 
dialti. Prețulti 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulti unui 
esemplarti broșuratti e 40 cr., legații 
50 cr., legata în pânză 60 cr., legatti 
mai finti 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculă mărgăritaru sufletescii. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosa ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplarti broșuratti e 15 cr., — legata 
22 cr., legata în pânejă 26 cr.

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

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

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulti unui esemplarti legatti și spe- 
datti franco e 15 cr.


