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Este caracteristică și instructivă 

paralela, ce-o face <|iarulu stângei 
estreme maghiare „Egyetertes11 în
tre guvernulă de mai înainte ală 
Nemțiloră liberall-centraliștl din 
Austria și guvernulu Taaffe de 
astădb din incidentulu jubileului 
ce s’a serbată în onorea cestui din 
urmă (jilele aceste, când s’au îm
plinită noue ani dela venirea lui 
la putere.

„In ce ne privesce pe noi, ijice 
..Egyetertes'1, „nu dorimă nicide
cum se se reîntorcă acelă timpă 
când centraliștii nemți au fostă 
în Austria în maioritate și când 
a loră a fostă mărirea și puterea. 
Aceștia încă totu mai visau în 
continuu de unitatea imperiului și 
de împărăția absolută și priveau 
corcita constituția dela 1867 nu
mai ca una, pe care a dat’o pu
terea „legitimă11 într’ună momenta 
de slăbiciune și cu acelă cugetă 
reservată ca la o binevenită oca- 
siune se o ia îndSreptă'1

„Ministeriulă Taaffe e multă 
mai bună pentru noi, fiind că dela 
ună guvernă care a sciutu se în
tre în tocmelă cu Cehii, Polonii, 
Slovenii, și șî-a înscrisă pe stin- 
dartulu seu devisa: „Recht fur
Alle“ (dreptate pentru toți) mai 
puțină amu trebuită se ne aștep- 
tămu că va aspira se confisce drep
turile nostre. Și nici că ne pu- 
temă plânge, că guvernulu Taaffe 
ar fi amenințată posiția ndstră de 
dreptă publică și politică!!!...“

Va se c|ică este așa de sinceră 
foia independențiloră de-a recu- 
nosce, că unu guvernă austriacă, 
a cărui programă se baseză pe 
principiulu de egală îndreptățire 
națională, este mai puțină pericu
loșii pentru independența consti
tuțională a Ungariei,, decâtă ună 
guvernă centralistă și suprema- 
tistă. Numai câtă în sinceritatea 
ei memorata foiă trece cu vede
rea, că acestă recunoscere conține 
totodată o formidabilă acusare 
în contra sistemului centralistă și 
suprematistă maghiară.

Decă este adevărată, că ună 
guvernă, care șî-a scrisă pe dra- 
pelulă seu devisa „dreptate pentru 
toftfL oferă Maghiarii oră mai multă 
garanția în contra tendințeloră de-a 
li se confișca drepturile, atunc.1 totă 
așa de adevărată este, că sistemulă 
de guvernare actuală ungurescă 
care șî-a luată ca de visă „dreptate 
■numai pentru Maghiari,u trebue se 
fiă considerată atâtă de poporele 
de dincolo de Laita, câtășimai mult 
de poporele de dincoce, cari tră- 
escă sub densulă și a căroră drep
turi naționale au fostă în realitate 
confișcate, ca ună sistemă, ce a- 
menință libertatea și drepturile 
loră.

Ori doră nu cumva suprema
ția maghiară se bucură de-ună de
osebită privilegiu de a nu fi ame- 
nințătore pentru libertatea altoră 
popore? Asta credemă că nu ova 
afirma nici chiar „Egyetertes", 
după ce se esprimă astfelă des
pre guvernulă de dincolo, care a 

intrată în tocmelă cu naționali
tățile.

Ună lucru însă n’ară trebui se-lă 
trecă cu vederea cei dela foia 
koșuthistă. Bine că guvernulă 
Taaffe respecteză posițiunea de 
dreptă publică și politică a Un
gariei, der nu se p6te nega de 
altă parte, că naționalitățile din 
Austria : Cehii, Slovenii ș. a. pen
tru aceea nu suntă nicidecum mai 
liniștite față cu aspirațiunile șo
vinismului ungurescă, care împie
decă realisarea unei bune tocmeli 
între ele și guvernulă Taaffe.

Deocamdată pote să nu fiă 
amenințată posiția de dreptă pu
blică și politică a Ungariei din 
partea ocârmuirii austriace, der 
ore nu se gândesce „Egyetertes11 
la conflictulă ce trebue să se nască 
mai curendă ori mai târcțiu între 
două sisteme de guvernare cu prin
cipii diametrală opuse ?

Și apoi unde rămâne tăria 
dreptului pe care se razimă Un
garia, decă printr’ună sistemă, care 
nemulțămesce în gradulă celă 
mai estremă maioritatea propriei 
poporațiunî, se face imposibilă 
consolidarea statului pe base trai
nice?

Der n’a fostă — cțice „Egye
tertes “ — nici guvernulă Taaffe 
mai bună ca celelalte în ceea ce 
privesce afacerile comune. Aici a 
cedată și elă mereu, și nu s’a o- 
pusă nici chieltuieleloră enorme 
de înarmare, nici pretensiuniloră 
esagerate cu scopă de a despoia 
busunarele contribuabililoră. S’a 
încovoiată ca trestia la suflarea 
ventului, și a fostă slabă, der mai 
slabă ca elă a fostă guvernulă 
Tisza, care a făcută să se ratifice 
de parlamentulă ungurescă tote 
proiectele câte s’au stabilită în 
Viena.

Va fi fostă mai slabă guver
nulă Tisza, și nici nu se putea 
altfelă, pentru că, pe când minis
teriulă Taaffe se razimă pe o po
litică sanătosă față cu naționali
tățile, cabinetulă Tisza trebue să 
plătescă scumpă, prin continue 
concesiuni, politica sa șovinistă 
și asupritore din întru. 

ComerciulO Ungariei cu țerile străine 
în 1887.

Comerciulă Ungariei în decursulă a- 
nului 1887 în comparația cu anula pre
cedenta 1886 dă următorulă resultatCi:

In 1887 Ungaria a importata mai 
multa cu 19.490,542 fl. ca în anula 1886, 
în timpă ce față cu acelașa ana expor- 
tula ei a fosta mai puțina cu 13.183,79311.

Importulă a crescută mai vertosă la: 
tăbacă, legume, beuturl, mărfuri de bum- 
baca, haine de ina, lânăriă, îmbrăcă
minte, piele și mărfuri de piele, și me
tale nobile. Față cu acestea exportulu a 
crescută mai vertosa la: legume, lemnele 
brute și scânduri, materiele argăsitore, 
fiera, mărfuri de fiera și metale nobile.

Importată a scădută mai vertosa la: 
mărfurile coloniale, zahara și articull de 
bucate. Față cu acesta însă exportulu a 
scădută la: porci, cai, lână brută, tăba- 
cula bruta, cucuruza, ovăsu și în fine

materiile explosibile. Așa-deră mulțl din 
articulii mai principali jde țcomerciu 'ai 
Ungariei au rămasa în anula acesta în- 
dărăta cu exportulă, ceea ce a contri
buita mai vertosa la deficitula comer- 
ciului Ungariei în an. 1887.

Deficitulu comerciului Ungariei cu țe
rile streine în anulă 1887 se evalueză la 
suma de 34.627,997 fl. v. c. Față cu a- 
nula precedenta 1886, deficitula a cres
cută cu 32.674,335 fl.

Să aruncămă acum o privire asupra 
comerciului Ungariei cu țările străine în 
decursula celora cinci ani din urmă: In 
cursula acestora 5 ani din urmă impor
tată Ungariei a fosta de 2.277.181,552 
fl., seu 52-36" 0; erporlulă în anii aceștia 
2,071,887.562 fl., seu 47.64° 0. Esceden- 
tula importului în acești cinci ani din 
urmă face așa-deră 265.293.990 fl. v. a. 
Decă acestă colosală sumă o împărțimă 
cu numărula aniloră, resultă una dificilă 
anuală ală comerciului Ungariei cu țerile 
străine de 41.058,798 fl.

Dinimportula totala ala anului 1887, 
care representă suma de 440.619,404 fl., 
la importulă de fabricate se vine suma 
de 368.750,065 fl. Față cu anule 1886 
importulă de fabricate s’a sporită cu 
11.561.151 fl.

Dintre fabricatele Ungariei singură 
numai la ună felă de fabricațiuni se a- 
rată ună excedentă la exportă; aceste 
fabricațiuni constau din nisce articull de 
mâncare și alțl articull de consumă, d. 
es. făină, vină, spirta etc. cari suntă tot 
odată articulii de prima clasă ai indus
triei ungare. Excedentulă exportului a- 
cestora dă cifra de 45.641,704 fl.

Asemenea dă ună însemnată exce
dentă la exportă mărfurile brute, cum 
suntă d. es. lemnu, lână, ină etc-, cari 
dela noi se cumpără cu preță eftină și 
se exporteză în străinătate pentru a se 
fabrica; după ce se fabrică se impor- 
teză erăși în țeră la noi, unde se cum
pără scumpă.

Bucate (grâu, secară, orză, ovesă, 
cucuruza) s’au exportată în anula trecut 
în sumă de 79.297,430 fl. făină: 48 mii. 
338,004 fl. Vite (boi, biboll, vaci, vite 
tinere, viței, oi, capre, porci, cai) s’au 
exportata în sumă de 66.749,284 fl., lână: 
15.594,824. Tăbacă, vină, spirtă: cu to- 
tula 24.987,351 fl.; lemne: 23 de milione 
204,924 fl.

Aceștia suntă principalii articull de 
exportă ai Ungariei. Exportulă grâului 
față cu anii trecuțl a crescută mereu, 
de asemenea a crescută și exportulă să- 
cărei și a orzului, ceea ce însă, în urma 
răsboiului vamală cu România, nu se 
pote dice și despre exportulă ovăsului și 
mai alesă a cucuruzului. Răulă zace însă 
în împrejurarea, că deși exportulă bu- 
cateloră susă amintite a crescută, n’a 
crescută însă și prețulă loră, ba prețuia 
tocmai a. scădută.

Exportulă de spirtă, care încă la a- 
nulă 1883 se evalua la prețulă de 9 mi
lione 158,256, în anulă 1887 a scădută 
la 2.989,320 fl.; va să dică exportulă 
spirtului a decrescută în timpulă acesta 
cu 63.76 "/„.

Exportulă tăbacului brută în ulti- 
mula ană a decrescută, exportulă vinului 
însă, mai vîrtosă în ultimii 2 ani, a cres
cută considerabilă.

Ce privesce importulă, la țăsăturile 
de bumbacă, de ină, lână și mătase, cari 
dau contingentulă cela mai mare ală im
portului, acesta se evalueză în totală la

116,953,560 fl. Importulă pieiloru fabri
cate: 13.434,740 fl.

Acestea suntă cifrele cele mai pă- 
gubitore pentru comerciulă Ungariei, 
căci e vorba de nisce articulii necesari 
pentru fiăcare și cu tote acestea nu se 
fabrică aici în țeră, din causa lipsei de 
fabrici, ci se fabrică în streinătate din 
materia brută esportată dela noi. Impor- 
tulă din aceste articule nu numai că nu 
a decrescută, ci atâtă față cu anulă pre
cedentă, câtă și față cu alțl ani de mai 
nainte a crescută importulă țăsăturiloru 
de lână, ină și bumbacă și numai im
portulă de mătase a mai scădută puțin.

Colosalulă deficită ală comerciului 
ungară cu țările streine provine mai 
vîrtosă din importulă considerabilă ală 
articuliloră de lu.că, cari în anulă 1887 
se cifreză cu 58.016,889 fl. Catifeua și 
mătasă, aurulă și petrele scumpe, țigă
rile cele fine etc. etc. aceștia suntă mai 
vîrtosă articulii, cari sărăcescă Ungaria 
și sporescă sinuciderile și emigrările. 
Importulă de cafea, teă, diferite arome 
și pdme se evalueză la 12,361,183 fl. Mai 
multă ruină aduce comerciului ungară 
importulă de cafea, ală căruia consum 
s’a calculată cu finea anului 1886 la 0 45 
kgr. de personă.

Hitrovo despre România.
Diarulu francesă „Journal des De- 

batsu publică o întrevorbire ce dice că 
a avut’o raportorulă său cu d. Hitroco, 
ambasadorulă Rusiei în Bucurescl. D-lă 
Hitrovo să fi declarată după versiunea 
numitului diară, că întrega diplomația 
rusescă din peninsula balcanică, lucră 
numai pe temeiulă unoră informațiunl 
positive, ce le primesce dela guvernulă 
rusescă. Vorbindă de posițiunea Româ
niei față cu Rusia, Hitrovo să fi asigu
rată, că Rusia nu are, de gândă a ataca 
câtuși de puțină libertatea și indepen
dența României și adause, că și Româ
nia — elă înțelege totdeuna numai po
porală — nu se va opune niciodată tre- 
cerei trapeloră rusescl prin țeră, ci, ca 
și Bulgaria și Serbia, va primi pe sol- 
dații rusescl cu bucuriă ca pe nisce ra- 
dițl prin rassă (?) și religiune.

„N. Fr. Presse“ primesce o cores
pondență din Bucurescl în care se dice 
cu privire la declarațiunile de mai susă 
ale lui Hitrovo între altele:

„D-lă Hitrovo e fără îndoelă o per
sonalitate politică, care pe lângă predi- 
lecțiunea sa și pe lângă talentulă său 
pentru intrigă, se distinge și prin aceea, 
că fără sfială face afirmările cele mai 
cutezate, presupuindă adecă, că ele suntă 
favorabile planuriloră sale. Și decă din 
acestă punctă de vedere ar fi to
tuși de credută, că ambasadorulă Rusiei 
în România a declarată, că în politica 
Rusiei nu e absolută nici ună periculă 
pentru independența României, a doua 
parte a declarațiuniloră lui Hitrovo face 
a se conchide la nisce cugete reservate, 
a căroră publicare a trebuită s’o evite 
ună politică așa de șiretă ca discipululă 
lui Ignatiev. Căci ce vre să dică Hitrovo 
când accentueză că România în ce pri
vesce poporală nu se va opune trecerei 
trapeloră rusescl? Voita ore să dică d. 
Hitrovo, că între guvernulă română și 
opiniunea publică a României esistă o 
contradicere ? Ori doră a vrută să in
dice, că Rusia are pentru politica ei ună 
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sprijinii in opiniunea publică a Româ
niei chiar și atunci când guvernulă din 
BucurescI ar fi de altă părere ?“

Corespondentulă foiei vienese arată 
apoi, că aceste presupuneri suntu neînte
meiate, deorece guvern ulii românii de adl 
urmeză totii aceeași liniă de conduită in 
politica esterioră, ca guvernulCi trecută. 
Oposiția de odinidră, ca și partidulii lui 
Brătianu, suntti deopotrivă în contra ori
cărei alipiri principiare de politica ru- 
sescă. In fine dice „N. Fr. Pressed

Alusiunea d-lui Hitrovo la comu
niunea religiunii ortodoxe șl-a pierduta 
valorea prin neparticiparea României la 
festivitățile din Kiew.... Ce privesce însă 
pretinsa rudire de rassă ruso-română, d. 
Hitrovo ar trebui să scie, că nici o a- 
firmare nu va întimpina dela Porțile de 
feră pănă la Pruta una protesta mai 
unanima decâta aceea, că națiunea ro
mână ar fi rudită prin rassă seu ar a- 
parține chiar slavismului !u

IZ) in afară.
Ambasadorii puteriloru, străine la cur

tea din Sofia au adresata, se dice, o notă 
colectivă guvernului bulgara, prin care'i 
faca cunoscuta, că nici persona, nici a- 
verea în țeră-i nu e asigurată în Bulgaria, 
și mai alesa nota atrage atențiunea gu
vernului asupra faptului, că el nu pune nici 
cea mai mică severitate pentru a reprima 
căușele cari iaca acestă stare de lucruri. 
— Guvernulă a protestată energica în 
contra acestei acusărl.

Schimbarea ce s’a făcutu în politica 
rusescă riKreuzzeifunga o vede în împre
jurarea, că cestiunea bulgară erășl a în
cetată de a mai fi la ordinea dilei. Si- 
tuațiunea prințului de Coburgă a deve
nita ne mai suportabilă și se pote dice, 
că scopula concentrăriloră de trape au- 
stro-ungare și rusescl este, ca la casa 
când prințula ar căde, să se împedece in
gerința uneia ori alteia din aceste două 
puteri în afacerile bulgare.*

Se asigură, c&'miniștri serbescl de a- 
ceea nu au luata parte la deschiderea 
silei ferate orientale, pentru că era posi
bila ca să se întâlnescă cu prințula Bul
gariei și astfelă să fiă siliți a-i face aces
tuia o visită de curtuosia care ar fi pu
tută să fiă ușorii interpretată ca una 
actu de recunoșcere oficială din partea 
guvernului serbescu, și tocmai acesta 
trebuia să se evite cu ori ce preța din 
partea Serbiloră.

Cestiunea Massauahului.
Din nou acestă cestiune vine la or

dinea dilei, după Egiptu Massauah. De 
astă dată însă Italia este în joca, căci 
ea îșl crează prima coloniă.

Teritorula Massauah face parte diu 
domeniile puse sub suzeranitatea Turciei, 
încă din anula 1867 sub negusula Theo
dores acesta teritoriu a fosta ocupata 
de trupele englese odată cu ocuparea 
Egiptului. In 1884 amiralulă Hewett în
chei" cu negusula Ioana o convențiune, 
prin care se stipula libera trecere prin 
Massauah a ori ce fela de mărfuri, ba 
chiar transporturile de arme și muni- 
țiunl.

De atunci una fapta nou s’a produsa, 
Italia a luata în posesiune Massauahul, 
decă nu tocmai cu consimțămentula An
gliei, der cela puțina cu cunoșcința ei. 
Ast-fela Italia s’a substituita augajameu- 
telora luate de Anglia. Operațiile mili
tare ale Italiei începură la 5 Februarie 
1885. D-nula Mancini, ministru de es- 
terne italiana, declară atunci, că guver
nula său nu urmărea alta scopa decâta 
protecția proprietățiloră naționalilora săi 
asupra acestui puncta de pe malula Mă
rci roșii, și că cestiunea suveranitățilora 
nu era câtuși de puțina prejudecată prin 
măsurile ce aveau a fi luate. La 26 Fe
bruarie interveni actula dela Berlina. 
Italia nu făcu notificația luărei în pose
siune definitivă, pe care acesta acta o 
prescriă. La finele anului 1885 trapele 
egiptene se retraseră. In 1887, când 
Italia bloca Massauahula, declară încă 
odată, că acesta nu prejudecă întru ni
mica cestiunea suveranităței, care remâ- 
nea în suspensiune.

Colonia Masauah cuprinde între 
alțl străini vr’o 30 de Greci și 2 Francesl. 
Este cât-vatimpu când generalula coman
dat ala corpului de ocupațiă italiana voi să 
impună none tacse locuitorilora. Neguță
torii greci se opuseră, invocând capitu- 
lațiile, cari asigură în totă Levantulă 
străinilora scutirea de imposite și fiind-că 
generalulu insistă, neguțătorii se adre
sară consulului francesa, singurulu con
silia străina în localitate și sub a cărui 
protecția suntu puși mai eu samă Grecii. 
Guvernulu frances informă guvernulu Ita
liana, care făgădui, că va esamina ces
tiunea. D-lu Crispi adresă însă puteri- 
lora o notă, a cărora termini nu suntă 
tocmai în acordă cu usurile parlamentare.

Mai multa, d-la Crispi decretă o- 
cuparea sătișorului Zulah, asupra căruia 
Franța are drepturi în virtutea tratate- 
lora trecute cu regii Tigreei, suveranii 
acestei regiuni. Der Franța a data și 
cu acestă ocasiă probă de o înaltă înțe
lepciune, dânda incidentului o însemnă
tate mediocră.

D-la Goblet, ministrulu afacerilora 
străine ala Franciei, trimise puteriloru o 
circulară, ca respunsu notei d-lui Crispi 
asupra afacerei Massauahului. Francia, 
dice în substanță circulara, a făcutu de 
când Italia a blocata Massauahula, tota 
aceea ce depindea de ea pentru a’i ușura 
treaba și a depărta dificultățile, când veni 

cestiunea capitulațiunilora și ilegalitatea 
disposițiunilora, în virtutea cărora con- 
tribuțiunl au fosta impuse străinilora.

Cordialitatea care domnea pănă aici 
în discuția acestei cestiuul făcea să se 
spere, că se va ajunge la una compro
misa, care nu ar fi putută decâta întări 
posițiuuea Italiei în Masauah. Der etă 
că Italia, în timpa ce cestiunea de drepta 
era încă în suspensiune, recurge de o- 
dată la amendl, la amenințări de espul- 
siune, la arestări, la închidere de maga- 
zinuri, și la esproprierl, refusândă de a 
reounosce pe consulula francesa, a că
rui telegrame sunta suprimate, și în 
sfârșita se desfășură drapelula italiana 
la Zulah, fără a se ține socotelă de drep
turile anteriore ale Franciei asupra a- 
cestui teritorii. Chiar în fața acestora 
măsuri categorice din partea Italiei, 
Francia a opusa cea mai estremă mo- 
derațiune...

In casula când conclusia acestei 
stări de lucruri ar fi suprimarea pură și 
simplă a capitulațiunilora, Francia va 
lua acta de aceea că capitulațiunile 
sfârșesca astfelu prin faptula numai a 
întroducerei într’o parte ore-care a unei 
administrațiunl europene, fără să mai fiă 
nevoe de negocieri prealabile, și ea va 
atrage de acolo consecințele ce ar co- 
răspunde intereselora sale.

Negociările în acestă privință se ur
meză, voma vede la ce resultată vora 
ajunge. rT)em."

SCIBlLE DILEI.
Colonia austro-ungară din BucurescI 

va serba Sâmbătă 6 18 Augusta aniver
sarea dilei nascerei Jf. »S. monarckului 
nostru Francisca Iosifu. Se va da unu 
bancheta la orele 7 sera în grădina ca- 
sinului austro-ungaru din strada Acade
miei, sub presidența ministrului Golu- 
chowski. După bancheta va fi o petre
cere pentru familii.

* **
In minister! ulă comuna de resboiu 

se proiecteză înmulțirea oficerilortl in ac
tivitate, după cum s'a liotărîta în ultimele, 
delegaținul. înmulțirea se va estinde 
asupra infanteriei, vânătoriloră, cavale
riei, asupra artileriei de câmpa și cetăți, 
asupra geniului și a pioneriloră, săpăto- 
rilora, asupra împiegațiloră căilora fe
rate, telegrafelora și asupra trenului ar
matei. Căpităniile acelora despărțăminte 
la cari se voră face aceste sporiri, au es- 
misă o circulară cătră subalternii lorii 
în care li se spune, că decă doresca să 
între în activitate pe lângă condițiunile 
stabile, să înainteze rugare la locurile 
competente. Dintre oficerii actualmente 
în reservă, aceia, cari au fosta voluntari 
pe una ana și cari nu să voră pute sus
ține pe spesele lorii în anula de probă, 
ce trebue să-la servescă, se vora ține 

pe spesele statului; er celoru ce voril 
răuși în anula de probă li se concede 
a face esamenula recerută la timpulă 
hotărîta și numai decâta se voril trece 
în servițiu activa, decă nu vora pretinde 
a primi imediata și rangulă. Rugările 
celora căsătoriți însă numai atunci vora 
fi considerate și aprețiate, decă voru pute 
depune cauțiunea prescrisă.

* * *
In comitatulii Clușiului au rămasa 

restanță cu finea lunei trecute 542,809 
fl. dare directă și 43,026 fi. dare militară. 
Incassările s’au făcută în luna Iulie mai 
cu succesa ca în aceeași lună a anului 
trecută.

* **
La îmormeutarea de erl a reposa- 

tei Hareti Stănescu a fostă multă lume. 
Peste 40 de cununi dela numorosele 
rudenii, amici și cunoscuțl împodobeau 
conductulu imposauta. Neîncăpendă tote 
pe caralu funebrala, o parte din cununi 
au fosta aședate pe unii altă carii alu 
societății de pompe funebre.

* * *
Episcopulă Strossmayer a plecată în 

14 1. c. la amedl — după cum ne spune 
„Egyetertes? — din Rohits la Zagra- 
bia (Agramă). Episcopulă șl-a propusă 
să rămână vreme de o di în Zagrabia 
unde credincioșii săi demonstreză pentru 
elă. Demonstrația însă nici într'unil felu 
n’a reușită, fiindcă la gară n'a fostă in
tim pinată decâtil numai de câți-va Su
focați credincioși ai lui, între cari rec- 
torulu universității Smiciklas. Popora- 
țiunea din Zagrabia n’a dată nici o a- 
tențiune lui Strossmayer pe întregu dru- 
mula ce ducea la locuințele canonicului 
Racki unde a fostă poftită episcopulă. 
„Obzor“ orgauulu lui Strossmayer scrie 
în ultimulă său numără: „că pașii fă- 
cuțl la nunciulă papală Galiniberti cu 
scopulă de a’lu câștiga pentru o inter- 
venire în afacerea lui Strossmayer n'au 
succesa. Nunciulă cu privire la acesta 
a declarata, că sentimentele lui Strossmayer 
suntu prd bine cunoscute înaintea lumei ca
tolice și deci nunciatura nu află cu cale 
ca să facă relațiune în causa acesta?

* * ¥
După cum se telegrafiază din Cer

năuți, cu data de 11 Augustă, inundațiile 
în Bucovina au causatu pagube enorme. 
Șoșeaua Gura-Humora este cu desăvâr
șire distrusă pe o întindere de 440 de 
chilometri. In părțile mai inundate șo
selele au suferită și mai multă. Mare 
pagubă au suferită și căile ferate locale 
din Bucovina, deorece terenulă, podurile 
și stăvilarele mai pretutindenea au fostă 
distruse. Linia Hatna-Câmpiilungă, pen
tru ca să fiă restabilită, are nevoiă de 
o muncă întinsă de celă puțină șese 
săptămâni. Pagubele peste totă se urcă 
la mai multe milione. In timpula din
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CLEMENȚA POETULUI.
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Intr’o dimineță de veră copilulă- 
poeta pleca.

Avea elu merinde pentru călătoria?
Nu!
Avea elu în buzunaru monedele su- 

nătore, cari faca ca hangii după drumuri 
să primescă bine pe călători?

Nu!
Copilulu-poeta însă nu avea nici o 

grije — fiind-că va cerși.
Cătunele și orașele sunta pline de 

omeni milostivi, care’țl dau totu ce poți 
dori, în schimbulu unui cântecu pe care 
li-la cânți.

Și copilula-poeta pleca cu inima 
voiosă, ca una cuibă de păserele.

Când îi fuse fonie vru să mănânce 
răsurile de pe câmpa.

— Fugi d’aci, trecătorule, pe noi 

nu ne mănâncă nimeni, pe noi ne res
piră ! diseră trandafirii sălbatici.

Elu le mirosi, flăinendu, der mul
țumită.

Nici murele nu se lăsară bucorosă 
se fiă mâncate — se supărară ; nu leplăcea 
se fiă luate drepta iructe, ele ara fi vruta 
să treacă drepta flori; zădărnicia este o 
gloriă!

După ce trase una somnu pe muș- 
chiuludin marginea pădurei copilula porni 
mai departe, nemâncată, pe poteci și 
prin câmpii.

Unde se ducea ela ?
Spre visula pe care'lu avea în sine.
Este una lucru absurda, și adevă

rata, pe care poeții îlă caută totă-deuna 
prea departe, visula că ei sunta ei; ce 
ll-ar lipsi ? o oglindă; și, cum sunt plini 
de himere, o nebuniă îi înpinge spre sin
gurătatea mulțimilora.

Inse călătorula nostru nu se plânse 
fiindcă vădu în ferestră pe fata cea mai 
frumosă de pe pămentă.

— Fată tânără, cjise ela — soțula 
tău te salută; eu sunt vrednica de tine, 
fiindcă te iubesca, și fiindcă sciu să spun 

poeme, cele mai frumose din câte a pu
tută o ureche omenescă să audă ! și este 
multă vreme de când eu am făcută epi- 
talemulă*) nostru.

Copilulă poetă cântă imnulă acesta 
nupțială, frumosa fată nu’șl pierdu vre
mea să’l asculte, fiindcă cârpea rufele 
familiei, fiindcă a doua di era diua spă
latului rufeloru.

Poetulu îșl vădii de drumă, cam 
mâhnită; mândria florilora de trandafiru 
și a mureloră, nebăgarea de semă a fe
tei, îlă făceau să se gândescă că, pote, 
lucrurile și ființele de pe pămentă nu 
sunta așa de milostive după cum îi vine 
cuiva să credă.

Aș! elă nu era așa de slabă de i- 
nimă ca să se descurageze așa de iute.

Copilulă poetă făcu, în noptea a- 
ceea, sub stele, unu cântecă de amoră 
așadedulce, încât privigetorilefură gelose 
de elă, fiindcă privighetorile sunt artiste.

H.
Se sculă în dori de di și plecă.
La o răspântia întâlni unu negustoru 

urmată de catâri și de omeni, cari mânau
*) Poemă de nuntă spre lauda tineriloră. 

catârii; în coșurile purtate de catâri erau 
saci plini cu aurii și cu argintă. Negus- 
torulu se întorcea dela unu bâlciu unde 
făcuse treburi forte bune.

„Trebue să ’i cântă poema pe care 
am mventat’o aseră, fiindcă ml-ar fi dragă 
ca elu se ’ml dea o parte din comorile 
lui. Me temu înse că elă o să s'aprindă 
așa de tare de versurile mele, încâtu o 
să 'mi arunce așa de multe parale, că n'o 
se am unde se le punău.

Copilulă-poetă cântă. Iuse nu i s'a- 
runcâ bani, ci pietre adunate de pe mar
ginea șanțului; și toți rîdeau de densulu 
fiindcă 'i făceau rău.

Elă plânse, nepricependă pentru ce 
îlă goneau cu pietre, pe elă. care cânta 
așa de bine.

Mai departe.... mai departe elă o să 
găsescă inimi mai milostive ! Acum nu 
avusese norocă, la începutulu drumului! 
Lucrurile or să se schimbe; astfelă de 
lucruri se întempă! După o di senină de 
câte ori nu urmeză o dimineță posomo
rită !

Pe drumă!
Era flămândă. 

en.de


Nr. 17'2 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

urmă însă soirile ce sosescă din părțile 
inundate suntă mai Eniștitore.

* * 
*

In urma ploiloră continue de mai 
multe dile inundațiile au causată multe 
nenorociri și în orașulă Romanii din 
România. Apele Moldovei și Siretulti au 
inundatO partea din jose a orașului. 
Peste 160 de familii suntă victima a- 
cestei catastrofe. Chiar și satele din 
jure au foste inundate. Asemenea inun
dații mari se cjiee, că nu s’au mai po
menite în acele părți.

* * *
Kenitulu bruta ală câiloril ferate ro

mâne dela au. 1876 pănă la 1887 a foste 
‘251,248,2'20 lei, în termine mediu se vine 
pe ane 21,931,656 lei, er în speciale de 
fiă-care chilometru se vine pe ane 20,216 
lei. Cheltuelile se urcă în acelașe timpă 
la 152,359,455 lei, seu în termine me
diu pe ane 13,850,859 lei, de chilometru 
12,787 lei. Escedentule veniturilore a- 
supra cheltuelilore în 11 ani a foste de 
88,888,765 lei. Iu timpule acesta chel
tuelile de esploatare au absorbită 65.64 
la sută din venitulă brută ală liniiloră.

Starea sipiranței publice in Albania.
In timpulă de astădl e întrebare, 

decă se mai află vre-ună ținută în totă 
Europa, unde siguranța publică să se a- 
fle în o stare atâtă de tristă ca în Al
bania.

După cum se raporteză în privința 
acesta din Scutari, în Albania se consi
deră ca lucru naturală obiceiulă de a 
nu eși nimenea afară din casă, fără a 
nu se provede mai întâiu cu câteva pis
tole, cuțite și alte soiuri de arme.

In ținutulu Miridițiloră, pe cari 
Turcii nicl-odată n’au fostă în stare a-i 
supune pe deplină, stările stau în pri
vința acesta mai râu decâtă cum și-ar 
pute cineva închipui. Funcționarii și 
păzitorii siguranței publice mai nici nu 
cuteză a se apropia de ținulă acesta, 
căci în totu momentulă se află în peri- 
culă de a-șl plăti cu vieța cutezanța lord.

Atacurile Miridițiloră se repetă atât 
de desă, încâtă a trebuită să se pună 
la disposiția călătoriloru o trupă întregă 
de gendarml, cari să-i ocrotescă în că
lătoria și cari se susținu pe spesele Tur
ciei.

De orece însă starea financieloră 
turcescl este prea critică și din causa a- 
cesta trupele de gendarml neputendu-șl 
primi regulată plata loră, caravanele de 
multe ori suntă espuse la atacuri chiar 
din partea celoru ce suntă chiămațl a-i 
apăra. Astfelu au pățit’o în timpulă din 
urmă caravanele ce călătoreau din Scu
tari spre Prisrend.

Contra acestoră neajunsuri nu se 
pote lua nici ună remediu pănă când

Flămendă de ce? De totă, de pâne 
puțină, de iubire mai cu seniă.

Pe drumă.
In orașulă celă mare audi, că împă- 

ratulă era să se răsboiască cu vecinulă 
lui celă mai puternică.

— Bună! ecă ce ’ml trebuia mie ! se 
gândi elă.

Și intrândă în paiață spuse suvera
nului, uitându-se galeșă la domnița, care 
ședea lângă tronă :

— împărate, dă’ml, te rogă, pe fata 
ta de nevastă, și eu voiu cânta, în ca- 
pulă armatei tale, așa de frumose cân
tece de gloriă, încâtă soldații tăi, aprinși 
de doră de răsboiu, voră goni armata 
vrășmașă întocmai după cum ventulă 
împrăștia pulberea!

Impăratulă dise, dândă din umeri:
— DațI afară pe nemerniculă acesta.
Și întorcendu-se cătră mai mulțl 6- 

menl galonațl, cari erau de față isprăvi 
de combinată planulă de bătae, după 
sfaturile unui generală vestită din pri
cină, că bătuse în mai multe rendurl pe 
vrăjmași. (Va urma). 

finauciele Turciei nu voră fi în stare să 
plătescă regulată lefa gendarmiloră che
mați a face să se respecte siguranța 
publică.

întâmplări diferite.

0 telegramă perdută. „W. Tagbltt“ 
face amintire de-o telegramă perdută, ce 
ar fi trimis’o priuțulă Bismark ministru
lui serbă Bukacovici, în Viena, în causa 
divorțului părechii regale serbescl. Cum- 
că într’adevără a fostă acestă telegramă, 
să scie din împrejurarea, că jBukacovicI 
a procedată în causa divorțului cu to- 
tulă în altă sensă decum i-a fostă anun
țat Bismark prin telegrama perdută. Când 
s’a făcut apoi întrebare despre telegrama 
în care ’i se dau „îndrumări1*, Bukacovici 
răspunse că n’a primit nimica. Făcendu-se 
cercetare s’a constatat că respectivul pur- 
tătoră de depeșe a pierdut’o pe drumă, 
er celă ce-a aflat’o n’a fostă așa de ga
lantă să i-o redea.

Focii. In ReșinarI a arsă casa pre
otului Iosifă Goga împreună cu locuin
țele încă a 3 proprietari. Paguba trece 
peste 2000 fl. Asigurată nimică n’a fost. 

— In comuna Istina ună copilă de 5 
ani ală locuitorului Radu Nicolae șl-a 
făcută o țigară de hărtiă pe care o a- 
prinse și, pote, pentru a nu-lă vede ni
menea că fumeză, se ascunse în șură. 
Acolo arunca țigara în nisce paie. Pa
iele s’au aprinsă și șura fu prefăcută în 
cenușă.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei.*
Din Câmpiă, 13 Iulie 1888.

Petrecerea din Velcheriu. Numai lău
dabilă și demnă de imitată pote fi da
tina — acum aprope pretutindenea ge- 
neralisată — de-a inscena conveniri, de-a 
întocmi petreceri și baluri cu scopă fi
lantropică. Lăudabilă, căci contribuindă 
de o parte din proprietatea nostră, fără 
ca ea prin acesta se semtă vre-o daună, 
la averea comună românescă, facemă de 
altă parte cunosciință unii cu alții, ne 
schimbămă ideile, uitămă măcară pentru 
momenta de suferințe și ne convingemă, 
că păstrândă cu sânțeniă limba, datinele, 
portulă și perfecționându-le, conlucrămă 
la înaintarea binelui și culturei nostre.

Din aceste puncte de vedere dau 
eu o deosebită atențiune și petrecerei 
din Velcheriulu de Câmpiă din 12 1. c. 
ală cărei venită a fostă destinată pentru 
fondulă scolastică, atâtă celă locală, 
câtă și celă ală scolei superiore de fe
tițe din Sibiiu.

Datina de-a arangia tinerimea ro
mână câmpiană petreceri vera, e deja 
cam vechiă. Ele erau împreunate la în
cepută cu ședințe publice, ceea ce le 
câștigase unu nume bună și erau forte 
cercetate, prin ele se urmărea și ună 
scopă culturală, și erau o adevărată pe
trecere pentru omenii serioși, și ună în
demnă pentru tinerime de a emula pe 
terenulă literară. Susceptibilitatea unora 
însă a făcută, ca aceste petreceri în tim
pulă din urmă să nu mai potă fi împre
unate cu ședințe publice. Prin acesta 
petrecerile tinerimei din Câmpiă și-au 
perdută în cea mai mare parte valorea 
și însemnătatea loră. Mai întrevenindă 
apoi și alte motive, altcum destulă de 
fundate, de vre-o 3 ani de dile în- 
edee tinerimei i s’a luată posibilitatea de 
a continua cu arangiarea petreceri- 
loră sale.

Rămânea der ca aceste petreceri 
să-și ia ună nou începută sub scutulă și 
directiva unoră bărbați de posițiă supe- 
rioră. Inceputulă s’a și făcută și e spe
ranță, că tinerii noștri în armoniă cu 
bătrânii, conlucrândă frățesce, voră face 
ună pasă încă și mai departe.

Localitatea destinată pentru ținerea 
petrecerei din vorbă a fostă școla con
fesională din Velcheriulă de Câmpiă. 
Școla acesta prin frumseța ei, potă dice 
fără a greși, nu-’șl are semănă în totă 
Câmpia. Nu pote servi acestă școlă de
câtă spre laudă, atâtă preotului, sub care 
s’a înființată, câtă și poporului numărosă, 
care a pricepută chiămarea sublimă a 
școlei și a contribuită din averea sa spre 
a o înființa.

Pentru jocă a fostă arangiată sala 
cea mare și spațiosă, sala de propunere. 
Ea a fostă înfrumsețată cu frundărl și 
iluminată prin lampione de diferite co
lori. A mai fostă pregătită și ună spa
țiu înaintea școlei, încungiurată jură îm
prejură cu ramuri verdl, asupra cărora 
aternau pe fire de drotă mulțime de lam
pione.

Inceputulă s’a făcută, ca la tote în
trunirile rom. de feliulă acesta, cu Ar
deleana pe la 6 ore sera și a durată 
pănă în dimineța dilei următore. Publi- 
culă a fostă numărosă: din tote părțile 
Câmpiei, apoi de pe Mureșă, Arieșă, cu 
tote că timpulă numai cu două ’na‘ 
inte de terminulă fixată pentru petrecere 
s’a schimbată în favorabilă. Toți cei de 
față erau voioși și animați. In decursuă 
pausei s’au ținută mai multe toaste, parte 
pentru VelcherenI, parte pentru ospeții 
venițl etc. Totă atunci, la insistința mai 
multora, d-șora Aur. Popă a binevoită 
a ne delecta prin cântarea a 2 poesii.

Costumulă națională fu bine și fru- 
mosă representată de d-șorele: Lucreția 
Cosma (Juculă infer.) Elena Fetiță (Luna), 
A. Nagy (Grindă), A. Petricașă (Ghirișă 
S. Craiu), Claudia Popă (Galda), Iul. Popă 
(Hădărău), A. Popescu (Juculă sup.) C. 
Stoica (Ceană), Ludovica Tarea (Cicudiu).

Incheiu esprimându-’ml dorința de-a 
ne revede în anulă viitoră la petrecerea 
de pe Câmpiă în pace și mai număroșl, 
ca să ne câstigămă amintiri încă și mai 
dulci. I. D.

Convocare
La adunarea despărțământului XII. 

ală Asociațiunei Transilvane pentru cul
tura română și literatura poporului Ro
mână, ce se va ține în Ileanda mare în 
26 Augustă a. c. st. n. cu care ocasiune 
se va da și bală. Onoratulă publică cu 
aceea notificare e rugată a participa, că 
pentru încuartirarea ospețiloră s’au luat 
disposițiile necesare. In scopulă acesta 
participanții au a se adresa cătră D-lă 
Michailă Furcoviciu, notariu cercuală în 
Ileanda mare (Nagy-Uonda).

Ileanda mare, 14 Augustă 1888.
Ioană Romană.

Mulțumită pnblicâ

(Fine.)
b) In bani au contribuită: Catiuca 

Vilara 2 fl., Petrache Zănescu 5 fl., Ioană 
Cristescu, G. Birea, I. Lenger câte 1 fl. 
v. a., Iosifă Fericeanu 50 cr., Simionă 
Damiană 2 fl., Petru Pană 5 fl., Oct. 
Popea, Ioană Pană, Irimie Pană, G. Ză
nescu câte 1 fl. v. a., N. N. 5 fl. — 
Suma 26 fl. 50 cr. v. a.

c) Pe acestă sumă s'au cumpărată 
29 broșuri: Riureanu, cele două surori; 
R. Familia creștină; R. Istoria pentru 
copii; Nouă 1st. pentru copii; R. Inelulă 
găsită; R. Nascerea Domnului: R. Roza 
de Tanenburg, tote costă 2 fl. 24 cr. v. 
a., Biblioteca Tribunei: Lăpădatu, A- 
supra situațiunii 45 cr.; Slavici, Păcală 
în sătulă lui 10 cr.; Slavici, Novelă din 
poporă 1 fl. 80 cr. v. a.; N. Gogolă, 
Vecinii 30 cr.; Pipărușă Petru 8 cr.; 
Jucării și jocuri pentru copii 25 cr.; 
Colăcăritulă 16 cr.; Indărătniculă 8 cr.; 
Blăstămă de mamă 6 cr.; Din bătrâni 
8 cr.; Ceuușotca 8 cr.; Stefanelli Loango 
45 cr., Istoria literaturei de LazaricI 90 
cr.; Metodica scolei poporale, de Dr. 
Pipoș 54 cr.; Moța Croitorului și cei 
trei feciori 15 cr.; Manuală de agricul
tură 24 cr.; Mocianu, gimnastică 1 fl. 
35 cr. v. a.; Negruzzi pe malulă mării 
45 cr.; Ispirescu, Basme 45 cr.; Pom- 
piliu, Antologia 1 fl. 13 cr. v. a.; Odo- 
bescu, scrieri 3 volume costă 15 fl. v. 
a.; Registru de inducerea cărțiloră 24 
cr. — Suma 26 fl. 58 cr. v. a.

Subscrisulă, în numele comitetului 
parochială gr. or. din Zizină, îmi țînă 
de sacră datorință a-le aduce Prea Sti- 
mateloră Domne și Domni, cari au bine
voită a contribui atâtă cu cărți, câtă și 
în bani pentru scopulă premenționată și 
pe acestă cale mulțămită căldurosă.

T. Giurgiu,
parochti și preș. com. parochialil.

SCIRI TELEGRAFICE.
Parisu, 16 Augustu. Domna A- 

dam asigură în „Nouvelle Revue“, 
că raportată secretă alu lui Bismark, 
ce l’a publicată, este autentică; totu 
așa suntu autentice și tractatulu 
germano-belgianu și documentele 
bulgare. In articululu din vorbă, 
care este plinu de espresiuni o- 
fensătore față cu Bismark, se a- 
menință cu nouă descoperiri.

Amiens, 16 Augustă. Cu oca- 
siunea sosirei generalului Boulan
ger aici se întâmplară demons- 
trațiunl și tumulturi. Poliția și 

gendarmeria a întrevenită. Mai 
multe persone fură rănite.

Londra, 16 Augustă. Raportulă 
lui Makenzie despre boia răposa
tului împerată Friederică III va 
apăre cu permisiunea împârătesei- 
veduve Victoria peste trei săptă
mâni.

Petersburgu, 16 Augustă. Casa 
de bancă Bleichroder a cumpărată 
obligațiuni rusescl de vre-o 50 de 
milibne. In urma acesta cursulă 
rubleloru s’a urcată din nou.

BucurescI, 16 Augustă. In ora
șele bulgare de lângă Dunăre s’a 
serbată eri aniversarea suirei pe 
tronu a principelui Ferdinandă fără 
a se turbura liniștea precum era 
temere.

Belgradu, 16 Augustă. Consis- 
toriulu a deschisă ședințele. Re
gina persistă de a se presenta în 
personă la pertractare. Președin
tele o rugă se-șl designeze unu 
representantă, de unde se conchide, 
că Regina nu se pote presenta în 
personă.

Nesiguranța personeloră și averei 
loră cresce pe eți ce merge în modă 
îngrozitoră. Intre poporațiune domnesce 
panica. Patrule numerose militare tra- 
verseză d.i și nopte Belgradulă.

DIVERSE.
Organismulii omenescii are multe fe

lurite particularități. Omulă este sera 
mai micti decâtă dimineța; mărimea în
tre inceputulă și sfârșitulă dilei varieză 
cam între 26 milimetri. Vera ună omii 
sănătoșii cântăresce cam cu 11kgr. mai 
puținii decâtă erna. Dintre tote crea
turile de aceeași mărime are omulă celă 
mai greu creeră, cam 2 kgr. la o gre
utate a corpului de 50 kgr., pe când un 
bou de-o greutate de 500 kgr. are nu
mai kgr. de creerl. In corpulu ome- 
nescu se află 249 de ose, anume 60 în 
capă, 67 în corpii, 62 în brațe și mâni 
și 60 în piciore. Inima face într'o mi
nută cam 4000 de contracțiunl. Totă 
cantitatea de sânge aflătore în trupă 
circa 8—13 kilograme trece pe oră 
de 18 ori prin inimă și într'o minută 
ună spațiu de celă puțină 40 metri. 
Pulsulă unei persone crescute bate într’o 
minută nu mai puțină de 80 și nu peste 
90 de ori, de regulă însă de 84 de ori. 
Cu înaintarea etății bătăile pulsului se 
reducă la 60 de ori pe minută.

Cui-sulri pieței Krnșovu
din 1G Augustă st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.94 Vend. 8.98
Argint & românescu . ,, 8.90 ,. 8.92
Napoleon-d’orI . . . „ 9.74 ,. 9.77
Lire turcescl . . . „ 11.05 „ 11.10
Imperiali................... „ 10.051 „ 10.10
GalbinI................... „ 5.75 j. 5.82
Scris, fonc. „Albina116", 0 101.- ,. _ ._

5"'r r 11 /o „ 98— ,. 98.50
Ruble rusescl . . . „ li7';2 ,. 1.19
Discontula .... G'/2—8" ,, pe ana.

Cursulă la bursa de Viena
din 15 Augustă st. n. 1888.

Renta de aura 4°/„................................. 102.05
Renta de hârtiă5%................................... 91,75
Imprumutula căiloră ferate ungare . 150._
Amortisarea datoriei căilora ferate de

osta ungare (1-ma emisiune) . . 99. -
Amortisarea datoriei căilora ferate de

osta ungare (2-a emisiune) . . _ ._
Amortisarea datoriei căilora terate de

osta ungare (3-a emisiune) . . 113.75 
Bonuri rurale ungare.................. 105.______
Bonuri cu clasa de sortare .... 101.70
Bonuri rurale BanatU-Tiinișa . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare.......... 104.50
Bonuri rurale transilvane..........104.30
Bonuri croato-slavone.................. 104.______
Despăgubirea pentru dijma de vina

unguresca.............................................99.56
Imprumutula cu premiula unguresca 130— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului............................................125.10
Renta de hârtii austriacă .... 82.30
Renta de arginta austriacă .... 83.05
Renta de aura austriacă........................112.20
LosurI din 1860 .................................. 140._
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 870._
Acțiunile băncei de credita ungur. . 308.75
Acțiunile băncei de credita austr . . 317.40 
Galbeni împărătesei ......................... 5.81
Napoleon-d’orI....................................... 9,77
Mărci 100 îrap. germane..........................60.20
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.45

Editoră și Redactoră responsabilă;
Dr. Aurel Mureșianu.
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CONCURSU.
Pentru ocuparea postului de contabilii cu 2 ore- pe i]i, la Bi

serica română ort. resărit. dela St. Nicolae din Brașovu, se escrie 
concursă cu termină pănă la 15 Augustă 188S st. vechili.

Despre sistemulu și modalitatea, după care este a se purta 
contabilitatea, cu care este împreunată unu salariu de 400 fl. v. a. 
pe ană, se pote lua informațiune iletaiată dela Epitropia parocliială 
a Bisericei susnumite.

Brașovu, 21 Iuliu 18S8 st. vecliiu.

Coinitetulu parochialu alu bisericei române ort. 
nas-o resărit. dela St. Nicolae.

Avisu d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și minierii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

Administraț. ..Gaz. Trans.“

Sosirea si plBcarea [reminlorii si Dosleloro în Brașovu.
I. Plecarea trenurilor»:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulil de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulil mixtă Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulti accelerații Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulil mixtfi Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenultt de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed'i
Trenulil mixtii Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :

Trenulil mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.
Trenulil accelerată Nr. 301 : 10 ore 12 minute sera.

A. Plecarea poștelor A:

«4 
W
c)
d)
e)

Dela Brașovă la Reșnovii-Zernescl-Branti: 12 ore 30 m. după amedl 
„ „ „ Zizinii: 4 ore după amedl.
„ „ în Secuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea.
„ „ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
„ „ la Săcele: 4 ore dimineța.

Rugămfi pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponultt manda
tului poștalii și minierii de pe fâșia sub care an primitu diarultî nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
SE

Se deschide abonanientu pre analii 1888
77

la
AMICULU FAMILIEI, piară beletristici! și enciclopedicu-literaru— cu ilustrațiunî.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 c|i 

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 cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoru indivicțiloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anula întregi! e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. ț)iară bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiunî. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 21 ■>— 3‘ 2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunî, — 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 întreg» 
e 4 fl.— pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplartt.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-eui cere.

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

Totu de aci se mai potiî procura și următorele cărți din editura propriii:

r

!

Apologie. DiscusiunI filologice și 
istorice magliiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulă Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anii, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cdle. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulu întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fi.

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

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

Idealul» perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulu 
15 cr.

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

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

Codreanu craiul» codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

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

El» trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță

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

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

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

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

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

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

Petulantutu. Comediă în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

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

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

Trandafir! și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cdle. Preț. 60 cr.

TesaurulQ dela Petrosa seu Cloșca 
CU puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

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

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

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

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiu. Ed. II. Prețulă 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învățămentulu intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall'l, a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scoli, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și îuve- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

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

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

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

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

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

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

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

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

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

Visul» Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

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

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.
1


