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Foile francese par’că nu 
voră se-șl perdă nici decum renu- 

;, XIV.*   ■<—o   ! I a-
, că dau locă câte odată ce- 

.......... ...1 ’ ,i neisprăvite in- 
formațiuni asupra situațiunei din 
statele străine.

Astfeliu se încercă și Qiarulă 
..La Paix“, despre care se <|ice că 
susține legături și cu președintele 
Republicei, de-a critica politica 
esteriâră și interioră a monarchiei 
Austro-Ungare din incidentulă o- 
nomasticei domnitorului ei.

„La Paix“ aprobă și laudă po
litica interioră a monarchiei nos
tre și condamnă numai politica ei 
esterioră. Puțină îi pasă foiei 
francese ce sistemă domnesce aici 
în lăuntru și nu vrea se scie de 
aceea că politica interioră în Aus- 
tro-Ungaria este mai multă ca ori 
și unde influințată de sițuațiunea 
din atară.

Este ciudată lucru când nu
ni itu lu diaru pretinde că în afară 
Austro-Ungaria să se emancipeze 
cu totulu de Germania și să se 
împace cu Rusia, er în lăuntru 
să continue politica îndreptată, 
mai alesă în ce privesce Ungaria, 
în contra liberei desvoltărl a po- 
poreloru slave. Decă der ,,La 
Paix“ laudă politica interioră 
Austro-Ungară, din punctul său de 
vedere, atunci se vede că are îna
intea ochiloră mai multă regimulu 
actuală din Austria și iguoreză cu 
totulu uemulțămirea Slavdom în 
Ungaria.

Der să vedemă cum crede foia 
francesă că ar trebui se fiă poli
tica din afară a Austro-Ungariei.

Alianța cu Germania, dice ea, 
aduce folosu numai Germaniei, de 
aceea nu trebuia încheiată. Acesta 
are a-șl mulțămi esistența ei nu
mai fricei de Rusia și toți Slavii
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.și le gustă din marinimositatea națiunei 
maghiare vătămată de ei de atâtea ori 
și pănă la sânge.

Ințelegă dumnelorft: curată numai 
din marinimositate, fiind&că Maghiarul u 
a avută deja sute și sute de ocasiunl a 
da afară din țeră pe acestă nemți nedu
merită și nemălțămitonl.. Der Ungurul 
n’a lucrată astfelă. Și acum și simte ur
mările.... pentru că o astfehl de națiune 
răsfățată nici nu e mirare decă înfige 
pumnalulă în corpulă binefăcătorului său, 
dreptă resplătire.

piaristica maghiară — dice mai de
parte Ellenzek — ocupâudu se de scan- 
dalulă săsescă din Brașovă, en orecare 
linisce a luată notiță despre aceea, că 
aici este comite supremă contele Adreiu 
Bethlen și ca atare desvdltă ună spirită 
paclnică. Scopulu lui — precum se vede 
— este împăcarea divergențeloră pe cale 
paclnică. Reserva acesta a încurageată 
pe Sașii brașoveni. Acestă indulgință 
și acestă spirită paclnică nemotivată n’a 
făcută alta decâtă a cultivată sălbătăcia 
și neînfrenarea lor, în loc să-i dedea la 
respectare și supunere față cu statuia 
atâtă pe d-lă Diick câtă și pe con- 
soții săi.

Der așa se vede că cu Sașii nu tre- 
bue tractată așa precum a făcută pănă 
acum cornițele supremă Bethlen. Trebue 
si facemtl ca si simtă ei voința, puterea șl 
greutatea statului. Trebue să-i învățăm ă 
la aceea, că: decă nu voiescă se se plece 
se voră frânge, pentru că statulu maghiar 
oii și când va ave atâta putere ca să 
îmblândescă unu poporă de 200,000 de 
suflete. Ducă-se de aici celă ce nu vrea 
să se acomodeze nouă. Frângă-se celă 
ce nu vre să se plece. Seandalulu cu 
stindardulă din Brașovă să servescă de 
învățătură cercuriloră competente, că este 
o hăbăuciă a mai fi indulgențl și mari- 
nimoșl față cu elementulă acesta; a te 
tocmi cu ei este: curată periculă. A <la 
In ei: acesta este ceea 
astea doră voră căpăta 
noi“.

infiuință asupra conducerei af’a- 
ceriloru esteriore în monarchiă.

:. Aii- : 
nistrulu care a încheiat’o a fostă < 
din nenorocire unu Alaghiară, con
tele Iuliu Andrâsy. Alaghiarii u- 
răscu pe Ruși. In locu de-ai câș
tiga printr’o purtare prevenitore 
îi ațîță mereu și-’i provocă.

Alagliiarii îșl încliipuesc, adauge 
„La Paix11 că Rusia vreasenimi- 
cescă esistența loru. Acesta este 
falsă. Rusia are altă trebă. De 
altmintrelea Maghiarii nici nu o 
geneză de locu. Intre Alaghiari 
și Ruși domneșce numai o neîn
țelegere regretabilă, ce trebue se 
înceteze chiar în interesulu Ala- 
ghiariloru, cari cu tote opintirile 
loru nu voră pute trânti la pă- 
înentu pe Ruși. Din contră ei 
trebue să se temă de o trânteală. 
De aceea e necesară se se împace 
cu Rușii. Alianța cu Germania 
este încheiată numai pe-unu timpă 

■ anumită și va fi de ajunsă decă 
1 nu se va mai reînoi, căci ea 

este sinonimă cu-o secvestrare a 
Austro-Ungariei din partea aliatu
lui seu și negreșitu o va împinge 
într’o catastrofă, care va aduce cu 
sine peirea ei.

„La Paix“ spereză, că se voră 
cuminți odată și Alaghiarii, și se 
voră smulge din brațele germa
nismului. Și aici însă dovedesce 
fdia francesă puțină cunoștință 
despre adevărata stare a lucruri- 
loră. Ea îi crede pe Alaghiari că 
ar fi în sițuațiunea de a împinge 
ei, pre când în realitate ei suntă 
numai împinși de alții și suntă le
gați cu mii de lire de politica ger
mană, care ca unu polipă îșl în
tinde brațele sale asupra loru.

Alta este cestiunea decă alianța 
cu Rusia pote se fiă mai tolositore 
Austriei decâtă alianța cu Ger
mania. In ce privesce inse spe- 

i ranța cjiai’ălui francesă, că Ungu
rii ar pute s6 schimbe sițuațiunea 
din afară se înșelă, cu tote că 
bărbații loră de stătu au a<}i mare

| monarchiei suntu contra ei.

mele, ce și l'au câștigată prin a- 
ceea,
lorn mai sucite și

Agitațiunea kulturegyletistă în 1 
contra Sasiloru.

Diarulă oposițională „Ellenzek11 dela 
1. c. scrie ună primă articulă, în care 

cu multă nespoială vorbesce în contra 
Sasiloră. ^Torjon a mi nem hajliltP, adecă 
pe românesca „Sic se rupă ce nu se plceă^ 
e titululă articulului memorată, din care 
vremii să estragemă unele pasage mai 
caracteristice.

Vorbindă despre răsboiulă vamală 
cu România, în urma căruia Sașii au a- 
junsă în mare strîmtore și aruncându-le 
în ochi Sasiloră nisce pretinse binefaceri 
ce li le-ar fi făcută Kulturegylet-ulă, der 
față cu cari ei se arată nemulțămitorl, 
dice mai departe:

„Mâna aceea care a fostă ajutorată, I 
căreia ’i sa câștigată lucru și a fostă ast
felă provădută cu bani, a folosită cea 
dintâiu ocasiune ca să lovescă în bine- 
făcătorulă său.

Și mâna Sașiloră brașoveni întru 
adevără a dată acesta lovitură de Caină 
corpului națiunei maghiare, când pier- 
dăndu-șl mintea, pentru ună stegă nați
onală au năvălită cu turiă asupra unui 
polițaiu cu simțiri maghiare și pedep- 
sindu-lă: au vătămată onorea stindardu
lui maghiară, au vătămată consciința na
țiunei maghiare.....

Acești dulci frați ne stau aici pe 
gâtă de sute de ani. Ll-amă dată loră 
totă ce-au poftită. Legile nostre le a- 
pără drepturile loră de-o potrivă ca pe 
ale nostre. Tote folosele ce le asigură 
statul ă și societatea pe sema cetățeni- 
loră, suntă în posesiunea Sasiloră. Ei 
îșl folosescă limba loru în totă liberta
tea. In scolele loră, în bisericile și în 
tote reuniunile loră de cultură, potă lu
cra în totă libertatea — precumă le 
place loră.

Cele mai frumose părți de pămân
turi și păduri și locurile cele mai fruc
tifere le posedă ei. Suntă liberi inde
pendenți și avuțl, er tote aceste le au
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ce merită. Din 
minte și ei, .și
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Scimă că diarulă 
din Pesta ,,B.-pești Hirlap1
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III
(Urmare).

Dau aci textulă a câtorva din epis
tolele corespondenței mele cu unii din 
amicii mei din copilăriă, precum Rosetti, 
Alexandru G. Golescu:
C. A. P.osetti lui Ionii Crhica la Constan- 

tinopolii.
1849. Aprilie 20, Passy.

Am primită alaltaerl espistola ta, și 
deși nu sciu când plecă vasulă fumegă- 
toru. am hotărîtă astădl să vorbescă cu 
tine puțină, der pănă nu începă a ’ți 
răspunde o să’ț.I vorbescă puțină de mine. 
Am fost seu sunt bolnavă din chiar senină 
cum dice Românulă. Am scuipată sânge, 
vr’o 4 dile neîncetată și amscuipată o cătă- 
țime destulă să sature și se înece chiar 
pe *** însuși decă aș fi putută să lă scuipă 
pe față. Acuma însă am încetată, și 
mediculă dice că de nu voiu muri o să 
trăescă. Der scii tu ore că nu’ml pre vine 
așa lesne să mă mută la Pere Lachaise 
și pricina gândescă, că este: 1) că o- 
mulu însurată more mai anevoiă decâtă

flăcăulă, 2i că hotărîsemă să nu moră s 
pănă ce voiu vedea Republică Univer- I 
sală, der în pisma patriei totă o să tră- ' 
iescă celă puțină pănă la liberarea Ro
mâniei de Muscali, de Turci și de Eliadă. 
Vedl că nu ceră lucruri de totă cu ne
putință. căci nu sunt încă atâtă de a- 
tacată câtă să nu potă trăi pănă la 
tomnă, și pănă la tomnă o să înviămă. 
Der să lăsămă morții cu morții și vii 

i cu vii, și pănă ce suntemă încă vii să 
vorbimă despre vieță. Scii că în Fran- 
cia domnesce reacția și că pe totă diua 
comprimă câte o libertate, și tu scii ce 
puternică se face libertatea cea compri
mată. Așa der eu credă, că forte cu- 
rendă vomă ave sfânta explosiă, mai 
credă că și mai curendă vomă avea Re
publică germană, decă Ungurii voră a- 
vea timpă se vie la porțile Vienei. A! 
Ungurii, Ungurii! Spune-mi când audi 
acestă nume nu-țl vine să-ți pui în capă 
saculă cu cenușe ? Nu-țl vine se iei 
ună pistolă și începândă dela Eliadă se 
sfîrșescl la tine. Rușine și de-o mie de 
ori rușine.

Ce dică! blastămă pe omenii aceia 
într'ală căroră numără suntă primulă, 
care perdură gloria nației române și nă
pădiră preste densa suferințele și rușinea 
robiei. A! decă eramă ună guvernă de 
Români, gloria acesta de a scăpa lumea 
din robiă n’ar fi avut’o Ungurii, ci noi. 

i Seu uniți cu Ungurii amă fi fostă siguri

să luămă Viena și se proclamămă Repu- I i 
blica, când acum tremurămă .și aștep- ’ 
tămă să putemă aduna fărmiturile os
pățului ungurescă. ,

Der mai bine decâtă se plângemă 
pe ruinile trecutului, se ne pregătimă 
pentru viitoră ; și despre acesta voiu să-ți 
vorbescă câteva minute. Der pentru ca 
se procedămă după regulă, se-țl respundă 
la epistola ta, căci fiindcă mediculă m’au 
oprită de-a vorbi cu cei de pe lângă 
mine, prescriindu-ml ca Pitagora „Si
lence absolue,*1 voiu să-mi răsbutiă, vor
bind u cu tine în pisma facultății.

pici că tăcerea mea te face să bă- 
nuescl, că intriga și calomnia m’au bi
ruită și pe mine. Der înțelegă bănuiala 
ta. când îmi aducă aminte cum aceste 
două arme au omorîtă libertatea și feri
cirea omului dela începutulă lumei, de 
când omulă era androgin și pănă acum 
când dobitocele lui Alexandrescu luară 
cârma României. Insă niciodată nu dau 
credămentă calumnieloră, și când am 
vre-o bănuială pe cineva, îi ceră cu
vântă.

Ună omă onestă și virtuosă nu pote 
fi nici insultată, nici calumniată, și îți 
aduci aminte că Diogenu când i-a disă 
cineva: rîdă de tine omenii ceia, elă a 
răspunsă: nu mă credă insultată, pen- 
tru-că n'am nimică de ridicolă, și totă 
pe acestă temeiu n’ai dreptate când did 
că de ai fi fostă în țeră, dușmanii tăi

ar fi profitată și te-ar’ fi ucisă cu ade
vărurile ce ai fi clisă.

Nu! nu-mi va fi temă niciodată de 
calomnii, când voiu fi înaintea poporului. 
Der este virgină, cum 4icî Și lesne se 
pote înșela, însă când voră fi adunați la 
ună locă 10,000 de omeni, atunci nu mă 
mai temă, căci drepta judecată, lumina 
lui Dumnedeu, este în mijloculă lorii.

A! Decă ai fi fostă tu în Bu- 
curescl, ar fi sprijinită ideile cele 
bune și ai fi combătută pe cele rele 
ne-ai fi luminată pe toți, ai fi avută 
puțină credință în Turcia, și atunci 
negreșită, că eramă să fimă astădl fun
datorii României celei nouă și ai liber
tății. Der ceea ce nu făcurămă erl, de 
ce să nu o facemă mâne? Ascultă-mă! 
Decă vei afla revoluția Franciei. care 
decă eu nu sunt un smintită, va veni cu- 
rendă, plecă îndată și vino în țeră, unde 
ești forte trebuinciosă. Nu trebue să ne 
lăudămă unii pe alții, der suntemă 
forte săraci de omeni. Caută, gândes- 
ce-te dile întregi și vedl, că n’avemu 

j ună ministru de finanțe, n'avemă ună 
ministru de răsboiu, n’avemă nici 17 ad
ministratori. Vino der și lasă diplomația 
d’acolo, căci m’am săturată de înțelep
ciune și de diplomația.

Domnulă Eliadă, decă este bună 
gramatică seu nu, acesta o pote hotârî 
Laurianu. Poetă? nicl-de-cum, și am 
s’o dovedescă. Câtă pentru geniulă și
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mai ânteiu in contra Sașiloră. Foile o- 
posiționale „Egyetertes11 și ,,Ellenzek“ se 
grăbescă a'lck secunda. Afacerea cu ste- 
gulă din Brașovă este trasă de pSrîi. 
Dovadă că acusațiunile kulturegyletiști- 
loră n’au vre-o basă seriosă este și tă
cerea lui ,.Pester Lloyd“ și a celorlalte 
diare unguresci scrise în limba germană, 
cari fără îndoială se temă ca nu cumva 
agitările kulturegyletiste să producă din 
nou o discuțiune nu pre prietinosă Un- 
guriloră în pressa germană.

Tote aceste împrejurări însă la olaltă 
ne dau o iconă despre modula cum kul- 
turegyletiștii ațîță și agită mereu sub 
nisce pretexte păcătose în contra națio- 
nalitățiloră nemaghiare.

-A_ lb ane z ii.
In BucurescI a apărată unîî nou diară, 

„Albanezulă11, scrisă în limba albaneză și 
română, tmiculă și celă dintâi diară 
națională albaneză. Elă este redactată 
de ună comitetă constituită din coloniștii 
albanezi din BucurescI. piarulă apare 
odată pe săptămână și costă pentru Tur
cia și Grecia 10 fr. pe ană, pentru 
alte țări 20 franci.

Scopulă ce se urmăresce prin redi- 
giarea acestei foi este identică cu sco
pulă societății albaneze rT)rit(C (Lumina) 
din BucurescI, care este tot-odată sco
pulă și tendința tuturoră coloniștiloră 
albanezi din România și care scopă con
siste în: 1. Introducerea limbei materne 
în școle și biserici. 2. înființarea de so- 
ciătățl și școle albaneze. 3. Desvoltarea 
limbei, istoriei și literaturei naționale. 
4. Tipărirea și editarea de cărți, Reviste 
și diare albaneze spre a pute răspândi 
lumina și cultura între poporulă alba
neză.

In numărulă 1 ală „Albanezului11, 
apărută la 7 Augustă v. c., într'ună ar
ticula publicată sub titlulă „Ce ceremă 
și ce voimt'C, se preciseză scopulă Alba- 
neliloru astfelă:

Toți Albanezii să’șl deschidă inima, 
săcontribue cu obolulă loră, bogată și să
racă, ca să descludemă școle, școle câtă 
de multe! Să facemă cunoscută Națiu- 
niloru culte poporulă albaneză, ca să 
șcie că Albanezii numeră peste 5 milione, 
și toți vorbescă o singură limbă. Să fa
cemă adversarii să înțelegă, că o națiune 
de 5 milione nu se spulberă ca pleva în 
ventu, zadarnică voră dori acesta, căci 
ei deși de dece ori mai puțini totuși 
au pretențiile cele mai uriașe; trebue să 
se șcie odată cine suntă pigmeii! trebue 
se se șciă că Albania nu este nici Grecă 
nici Slavă, ci este Albaneză.

Piarulă nostru, care este uniculu în 
limba națională, va deschide colonele sala 

tuturora Albaneziloră ca să ’șl arate do
rințele causate dir intrigile străine apă- 
răndă cu ardore uteresele culturei na
ționale, și interese’e Imperiului Otoman 
și în aceleașă timpu s ăruindă pe câtă 
va fi cu putință pe lângă Sublima-Portă 
ca să ia sub protecția sa pe celă mai 
fidelă și mai devotată dintre poporele 
sale, ocrotindu-i drepturile și interesele.

Prin constituțiunea Imperiului nos
tru avemă dreptulă a introduce limba 
maternă prin școle și biserici, pentru a- 
cestă scopă trebue să ne încordăm tote 
puterile, să desvoltămă totă activitatea 
și energia, să lucrămă fără răpaosă pănă 
ce îlă vomă vede îndeplinită.

Cam deodată o să simțimă mare 
lipsă de profesori, în scopulă acesta ru- 
gămă pe toți Albanesii să vie în aju- 
torulă Societății Ditra înscriindu-se ca 
membri ca să putemă strânge fonduri 
cu care se înființămă o scolă care va 
avea de obiectă formarea tineriloră pro
fesori ce mai târejiu voră merge să răspân- 
descă cultura între poporulă albaneză, 
der pănă atunci toți fii Albaniei să se 
pue cu diligință să învețe carte. Bă- 
trâniloră le incumbă datoria a’i obliga 
la acesta. Irlanda este o țeră în An
glia, ea nu are școle, cu tote acestea 
toți sciu carte, pentru că toți părinții 
suntă și învățători. Părinții noștri, cari 
nu sciu carte albaneză și numai greceșce, 
dându-șl puțină silință voră pute învăța 
ușoră, învățându și ei la rendă pe fii 
loră în limba părintescă, așa vomă forma 
cetățeni virtuoși și buni patrioțl. Nouă 
Albaneziloră nu ne pote fi mai de nici 
ună folosă cunoscința de carte grecescă, 
scrierile grecești pline de laude sterpe 
și fanfaronade nici ună folosă nu ne 
potă aduce. Decă voirnă a învăța limbi 
streine să învățămă pe cea turcă, fran- 
cesă, italiană, germană seu engleză, 
limbi universale și folositore, cu greca 
vechiă astădl putemă muri de fdme, cea 
modernă nu plăteșce aprope nimică, ti
nerimea îșl pierde ună timpu prețiosă 
cu ea, poporele culte au începută să o 
înlocuiescă prin scolele loră cu alte 
studii ca pe una ce nu mai presintă 
nici ună folosă. Cunoscerea Mytologiei 
și a vestițiloră eroi grecescl, cari numai 
greci nu erau, luptele loră pentru liber
tate făcute cu sângele nostru și altele 
cu cari ne umplu capulă de fumuri a- 
mețitore, nu’șl mai au nici ună cursu. 
Astădl ne trebue învățături practice și 
utile ca să ne putemă ridica la unu ni
velă dre-care de prosperitate și bună
stare. Să căutămu și să vedemă ce fo
losă amă trasă noi din învățăturile și 
din limba loră; amă făcută vr’unu pro
gresă în comerciu, în industrii, în me
serii, seu în alte ramuri de activitate ? 

Nu, căci totă învățătura loră se mărgi- 
nesce în a face propagandă pentru gre- 
cismă, er învățarea limbei greceșcl nl-a 
făcută celă mai mare rău, ea ne-a otră
vită sentimentele naționale, ea ne-a re
negată o mare parte din fii noștri, ea a 
sădită ura și discordia între noi, ea ne-a 
sărăcită pănă la măd ivă făcendu-ne să 
le dămă și cenușa din vatră, trimițen- 
du-le sute de milione în Grecia ca să se 
resfețe în bogății, și apoi totă ei să ne 
batjocurescă și ucidă ; și totă ea ne-a 
făcută să fimă astădl poporulă celă mai 
incultă din Europa, căci într’adevără nu 
mai noi Albanezii și Țiganii am rămasă 
fără șciință de carte și acesta mulțumită 
nu mai Greciloră. Pănă acum Arhiereii 
greci blăstemau pe acei ce învățau Al- 
banește, acum ar trebui să blăstemămă 
noi pe cei ce voră învăța greceșce, una 
pentru alta.

Sfătuimă der pe toți frații albanezi 
și îi conjurămă în numele patriei și ală 
străbuniloră loră, ca toți să învețe limba 
maternă și nici unulă greceșce, fiă-care 
cu ală lui, Grecii eu a loră, noi cu a 
nostră, atunci se va vede cine suntă Al
banezii și cine suntă Grecii.11

ZDT3ST

O întrunire electorală socialistă în 
Berlină visitată ca de trei mii persone 
a fostă disolvată de polițiă, ceea ce a 
provocată turburărl mari. Mulțimea s’a 
înfuriată, și în locă să plece din sală, a 
năvălită asupra poliției. încercândă să 
scape pe câțl-va inși, arestați cu acestă 
ocasiune. Numai după ce poliția mai 
primi ajutore, putu să împingă afară 
mulțimea, care începu să facă în stradă 
și mai mare gălăgiă. Lumea cânta iin- 
nulă lucrătoriloră și striga necontenită: 
„Trăiescă Liebknecht și democrația so
cială. Mai multe sute de omeni porniră 
după socialiștii arestați, împresurândă pe 
agenții poliției, cari în fine năvăliră cu 
săbiile scose si împrăștiară mulțimea. | 
Nu s’a întâmplată răniri grave. Aglome- I 
rarea de lume a fostă câte odată așa de 
mare în Friederichsstrasse, încâtă s a în
treruptă circulația tramvayului.

*
„Nord11 primesce din Petersburgă 

scirea, că orizontală bulgară începe a se 
tulbura mai multă. Scirile sosite din 
principată suntă așa de pline de contra- 
dicerl, încâtu e imposibilă a'șl face o 
idee clară despre situația adevărată. 
Unii susțină, că prințulu Ferdinandă e 
descuragiată, părăsită de toți și dispusă 
a’șl părăsi rolulă, alții spună, că situația 
s’a ameliorată, că elă e decisă să porte 
lupta pănă în fine și anume cu succesă, 

grațiă sprijinului din partea principatului 
și a elementeloră internaționale. Der 
din tote să pdte conchide că drumulă 
apucată de prințulă Coburg, nu pbte 
duce de locă la ună succesă durabilă.

SCIRILE DILEI.
„Kulturegylet^-ulă din Ungaria de 

susă șl-a ținută dilele aceste adunarea 
în Kremnitz. Din raportulă ce s’a ci
tită se vede că funcționari comitatului 
Neutra suntă cei mai zeloși propagatori 
ai maghiarisării, der nu potă face nici 
o ispravă deorece „instrucțiunea adulți- 
loră în limba maghiară dă de nisce pie- 
dice invincibile. Slovacii nu voră să în
vețe unguresce.“ Ca să delature aceste 
piedecl li-ară trebui banii „Maticei.“ 
Deocamdată se mulțămescă a împărți 
între orfanii slovaci portrete de a le 
mariloră patrioțl.11 Astfelă ajunge și 
Kossuth a fi introdusă erășl la Slovacii 
săi de cari s’a lăpădată.

* * *
Șefulă gărei din Brașovu a primită 

încunoscințarea, că astădl la orele 1 și 30 
m. va trece prin gara de aicia trenulă 
separată, ce duce pe Regele și pe Regina 
României la Sinaia.

* * *
Impăratulă Willtem a visitată Dumi

neca trecută pe regele Sa.ronici in Dresda. 
Elă a fostă primită cu mare pompă de 
întrega familiă regală, de miniștri și tote 
autoritățile militare și civile.

•* •
D-lă Lindau, scriitoru germană, care 

a fostă ospele M. S. Reginei României 
în primăvera acestui ană, a începută să 
îșl publice impresiunile sale ce le-a cules 
in Țera româneștii. Pănă acuma au apă
rută 3 articole.

* * *
într'ună suplimenta mai nou alu di- 

arului „Figaro1- din Parish se află tra
dusă de PfSrre Loti o legendă, Miliulă 
copilulă, ală căreia autoră este Carmen 
Sylva.

*
* -S

Patru dintre țăranii din România, 
cari au fostă mușeafi de lupulti turbată 
în județulă Putna, au eșită Sâmbătă din 
spitalulu Brancovenescă pe deplină în- 
sănătoșațl. Ceilalți șese țărani din co
muna Ivești, mușcațl totă de unu lupă 
turbată, au fostă duși în spitalulu Bran
covenescă. Rănile loră suntă ușore. D. 
Dr. Babeșă 11-a asigurată o răpede în
sănătoșire. ** *

Diarulă farmaceutic „Rundschau11, 
ce ese în Praga, dice că invcntatoruh'i

caracterulă său este copia lui Claud, îm- 
păratulu romană și a lui Caligula — 
numai acesta este mai rău de câtă dân
șii, ca tot celă parvenită, îlă compară cu 
împărații, pentru că între denșii găsescu 
imbecili cu desăvârșire ca să adune 
adune petrii de pe marginea mării și să 
între apoi în Capitoliu cu tiiumfulu de 
liberatorii, așa precum a făcută d. Eliad 
când a fugită la sănetosa și apoi a in
trată trasă de popolă. Der să’lă lăsămă 
că nu merită să vorbescă de densulu. O! 
când ai sci sum se siliră mai toți să de
signeze România în ochii Francesiloră, 
când ai sci ce intrigi, ce basețe, când 
ai sci că frații emigrați diceau, caFana- 
rioții de fericire, tu ai dreptate să te 
temi de lucrarea cea prostă, mai rău de 
câtă de nelucrare — mai bine cu celu 
sdravănă la pagubă decâtă cu celă tică- 
losă la câștigă; der decă este așa am 
convenită se alegi ună singură șefă și 
s’alegl pe d. Negri. Eu unulă di că aș 
pute m’așu opune la acesta, deși păte 
are avantagiulă d’a ne scpa de Eliadă; 
însă pentru că credă că este lesne de 
răsturnată, nu voescă să-lă răstornă cu 
acestă mijlocă. Golescu Negru, sluga 
lui Eliadă și dictatorulă României, a fă
cută tote piedicile ce a putută ca să nu 
se voteze alegerea vostră, și a isbutită. 
Eu însă așă fi votată contra și etă cu
vintele mele: Alegemă ună comitetă, a- 
legemă ună șefu cu capă, ca să sdro- 
bescă țera ! Ei bine, când der d. Negri 
va desrobi țera, ce voră dice Românii? 

ne perdură cei 9 și cei 3 și ne scapă 
unulă. Să trăescă d. Negri, să trăescă 
Negri! să trăescă dictatorulă! N’așă voi, 
dragulă meu, să obiclnuescu pe Români 
a crede că ună omă pote să fericescă 
seu să nenorocescă. N’așă voi să-i în
văță a adora pe omă, n’așă voi să-i es- 
pui la primejdia de a fi escamotați. Apoi 
câtă capacitate îi trebue acelui dictator ? 
Și noi din nenorocire n’avemă nimeni 
capacitatea unui omă de geniu, seu celă 
puțină acelu omă nu este d. Negri. Așa 
der votezu pentru 3, și am și dis’o și 
am scris'o aici la Români (căci eram 
bolnavă când se adunară), și credendu 
că voră face ceva, am scrisă că voteză 
pentru Ionă Ghica, Nicolae Bălceseu, 
Costache Negri, der nu s’a făcută încă 
nimica, pentru că nu o vrea Proconsu- 
lulu lui Eliad, Golescu, și pentru că ni
meni din noi nu se pune cu peptulă 
înainte-i. Der ascultă-mă, tote acestea 
suntă de prisosă. Decă reacția va tri
umfa, nici d. Negri, nici tu chiar, nu 
veți putea face nimică seu mai nimică, 
căci Turcii suntă barbari, în decadență, 
și prin urmare au tote vițiile. Slăbiciu
nea Turciloră înșală: și când suntă slabi 
ne dau în gura Muscalului, când suntă 
tari voră să ne înghiță ei. Socotă însă 
că cerulă va fi dreptă și că peste o lună 
două îi vomă goni cu toții din Româ
nia și vom proclama republica română 
independentă și socială.

„Respectele mele soției tale și spu- 
ne-i că în viitorh să facă rugă și pentru 

pămentă, căci crede-mă, că avemă noi 
mai multă trebuință de câtă blăstămații 
acei de îngeri. Ală tău frate.

Rosetti.
„Mes amities ă Cretzulesco. Spu- 

ne-i că omenii lui d'aicl n’au vrută să-i 
dea nici o para. Spune-i să se lase de 
a crede în Turci, c’o să’i tae capulă. Sa
lutare și frățiă Ionescului, de va fi acolo. 
Soția mea îți va scrie, gândescă, mâne 
de aceea nici nu dică nimică pentru 
densa.11
C. A. Rosetti lui Ionă Critica la Constan- 

tinopolă.
„Parish, rue Fleurus, Nr. 1 Maiu 11, (1849.) 

„Prietene,
„Astădl am primită epistola ta dela 

24 Aprilie. Cuprinderea ei este forte 
gravă, și de aceea trebue să-ți vorbescă 
așa cum aș vorbi unui frate și unui ce- 
tățenă virtuosă.

„Ascultă-mă der:
„Țl-am scrisă mai deunădl părerea 

mea asupra alegerei de Dictatoră a lui 
Negri și credă c’ai înțelesă că nu voescă 
ună Dictatoră. Sciu că vrei prin acesta 
să scapi țera de acei aroganți și imbe
cili egoiști, cari o perdură odată, ș’acum 
o compromită în tote felurile. Mai sciu 
încă c’ai alesă pe Negri pentru că îlă 
cunoscl că este ună omă onestă, pentru 
că-țl este prietină, pentru că ai vădută 
că elă pote fi alesă, și pentru că prin 
alegerea unui Moldovană credl că Mol

dovenii, ce suntă mai susceptibili, ca se 
nu dicu mai înapoiațl decâtă Muntenii, 
o se primescă mai lesne Unirea Princi- 
pateloră, care este pârghia (le levier) 
libertății Româniloră. Suntă de părerea 
ta. Primescă pe d. Negri și alege încă 
doi seu încă ună Moldovană, pe Meli- 
nescu spre pildă, și voteză din totă 
inima. Der pentru unulă singură nu 
votezu, căci vedu primejdiă pentru Ro
mâni a avea ună Dictatoră. Nu că d. 
Negri va abusa de posiția sa, că sciu că 
nu este capabilă de trădare, cler deschide 
drumulă ambițioșiloră, vede țera că tre
bue ună Dictatoră ca să fie fericită și 
liberă. .Ipoi cler ție trebue sâ-țl spui 
totă, fiă chiar și o nebunia seu părere 
greșită, — nu credă pe d. Negri revo
luționară — Fașă face pote ânteiulă mi
nistru, seu presidenth seu principe, de 
vomă mai fi osândiți să avemă prinți 
seu presidențl ai republicei Române, der 
nu voiu da votulă meu pentru Negri ca 
să fiă elă singură guvernatorii în timpă 
de revoluția, pentru că încă odată nu 
credă, că are la „foi d’un revolutiounaire.“ 
Așa der vedl că eu unulă aici nu 
potă lua inițiativa a aduna pe ro
mâni și a'i îndemna, a i îmboldi, a’i 
esalta, a’i sili să voteze numirea lui: 
destulă jertfă am făcută, că n'am disă 
nimănui nimică și acesta am făcut’o 
pentru tine. Acum să’țl mai spună 
ceva. Nu sciu, dei- după câtă pociu ju
deca, tu faci două greșeli forte mari, 
după părerea mea. Cea dânteiu este că 
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medicamentelor!' contra apoplexici, docto
rul^ Roman Weissmann, acela care a 
făcută atâta reclamă în tote diarele, a 
murite însuși de... una atacă de apo- 
plexiâ.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei.'
Gherla, 28 Augusta 1888.

La petrecerea de veră arangiată 
ieri în 27 1. c. și anunțată la vremea
sa și în „Gazetău a incursa una venita 
brutto 160 fi. 50 cr.

Au solvită pe deasupra următorii 
P. T. Domni :

N. F. Negruța 5 fl., Dr. Emila F. 
Negruța 2 fl., N.N. 1 fl., Floriana An- 
talne 1 fl.. Dr. Iuliu Șimona 1 fl., L. 
Huza 3 fi., Râcz Jakik 1 fl., Elie Ban
da 1 fl., Vasile Pușcară, profesore 1 fl., 
Al. Pocola, cancel. în Făgărașa 1 fl., 
Ioana Lemenyi din Icloda 1 fl., C.Hosu 
din Dindelegă 1 fl., Perndl Ignâcz, direc 
la institutula corec. din locfi 2 fl., Pla- 
csinter David, primarule Gherlei 1 fl., 
Gajzâgo Ferencz, jud. reg. 1 fl., Ioana 
Cheresteșa din S. Ioana 1 fl., Al. Glielner 
protop. 1 fl., Ioane Hosu, lemnara în 
Gherla 1 fl., Iosifa Nemeșa din Lăpu- 
șula ung. 1 fl., Dr. Zacharias 2 fl. 50 cr. 
Gonczy Gyula 1 fl., Moldovan Simon 2 
fl., Domna Emilia Coroiand din Dobeca 
1 fl., Zorobabel Perhaița 1 fl. Suma 
34 fl. 50 cr.

Pentru acesta prenumiții domni pri- 
mescă mulțămirile comitetului arangia- 
tord.

Și căștigula morala ala petrecerii a 
fosta însemnata, s’a data ocasiune a 
conveni și a petrece împreună români cu 
armeni și maghiari în cea mai bună ar
monia, carea altcum e und ce străvechiu 
în orașuld nostru, fiă disă spre onorula 
și lauda conducâtoriloră acestui orașd, 
cari au onorate și de astădată petrecerea 
românescă cu presența lord. S’au pututd 
observa și 5 — 6 costum uri românescl, ce 
le ședea de minune bine purtătoreloru. 
Cea ce le-a ridicată valdrea a fostd, că 
st. dănțătore, tote și le-au pregătita 
însele.

Venituld curata este 90—95 fl.v.a.

Pentru comitete
F. G. Borgovană.

Literatură.
Studiu asupra Legei celoru XII Ta

bule de Ioană Kalinderu, membru cores
pondenta alu Academiei Române și 
membru asociată alu institutului de 
drepte internațională. BucurescI 1888. 
— Sub titlula acesta a eșită de sub ti- 

pard interesanta scriere a d-lui Kalin
deru, despre care făcurămd amintire încă 
de multa în colonele foiei ndstre. Opulă 
cuprinde 61 pag. formate mare 8U avend 
în frunte o precuvântare interesantă. 
Opuld este împărțita în 5 capitole trac- 
tândd despre: Originea legilord celord 
Xn Tabule; Redacțiuuea definitivă a 
celord XII Tabule; Despre materiile 
tractate în fiăcare din cele XII Tabule; 
Analisa disposițiunilord conținute în le
gea celord XII Tabule. In partea ul
timă se află und Apendice, Fragmente 
ale celord XII Tabule și în fine tabela 
autorilord întrebuințați la scrierea aces
tei opere.

„Meseriașulu Românii,“ foiă pentru 
învățătură și petrecere, întocmită pentru 
meseriași și toți iubitorii de meserii. A- 
pare în Brașovd de 2 ori pe lună și 
costă pe '/.2 anii 60 cr. seu 2 franci. E- 
ditord și Redactord: Bartolomeiu Baiu- 
lescu, președintele Reuniunei pentru spri
jinirea meseriașilord români în Brașovd. 
— Nr. 16 dela 15 (27) Augustd cuprinde : 
Importanța desemnului pentru industriă. 
Extractd din regulamentuld generală și 
celd speciald, privitoră la trimiterea, 
transportuld, primirea și reespediarea 
productelord admise la exposițiunea din 
1889. Scola de meserii. ScirI econo
mice și industriale. Und pachetd sigi- 
latd (Foița „Mes. Romu). Feliurite pen
tru meseriași (sub rubrica acesta se cu
prinde o frumosă colecțiune de instruc
țiuni folositore pentru meseriași). Multe 
și mărunte (mulțime de scirl diferite) 
Diverse. Glume. Concursă. Anunță. Târ
gurile dela 16—31 Augustă. Posta Re- 
dacțiunei.

SCIRI TELEGRAFICE.
Berlinu, 30 Augusta. Se cjice că 

visitei împeratului Wilhelmă la 
Roma îi va premerge visita la 
Viena

Berlina, 30 Augustă. Bursa a 
foștii în modu nefavorabilă influ- 
ințată prin sgomotulu despre de- 
misiunea prințului Bismark. Acestu 
sgomotă însfi nu este întemeiată. 
Celu multă prințulu Bismark va 
ceda conducerea ministeriulni de 
comerciu altuia.

Bennigsen a fostă numită pre
ședinte superioră alu provinciei 
Hanovera. Acesta a surprinsă pe 
toți, pentru-că denumirea nu co
respunde mareloră așteptări.

Belgradu, 30 Augustă. Pirocia- 
nak sosesce astăcji aicea cu răs- 
punsulă regelui. Consistoriulă va 
ține mâne ședința.

DIVERSE.
Falsificarea vinurilorii de Bordeaux.

De când filocsera a devestată viile în 
Francia, s’a înmulțită într’ună chipă în- 
grozitoră fabricațiunea vinuriloră artifi
ciale. Falsificarea nu se săvârșesce nu
mai de comercianții de vinuri, ci de 
înși-șl proprietarii viiloră, amestecândă 
strugurele tescuită cu apă și zahără de 
sfecle, supuindă acestă amestecătură fer- 
mentațiunei. Colorea roșiă se produce 
seu prin adăogire de vinuri spaniole, seu 
prin introducere de anilin. In anulă 
1885 esportulă acestoră vinuri artificiale 
a fostă de două milione și’n anulă tre
cută de peste patru milione de hectoli
tri. Fiindă că vopsirea vinuriloră cu 
Fuchsin este oprită și severă pedepsită 
în Francia, se întrebuințeză o altă ma
terii colorată a cărei esistență este mai 
anevoiă de constatată. Din acestă vop
sea se vinde anuală în sudulă Franciei 
pentru 300.000 de fr. Se înțelege că fal
sificarea se descoperă ușoră prin analisa 
chimică, der consumătorulă nu pote su
pune fiă-care pahară de vină unei ase
mene analise. Esistă însă ună mijlocă 
d’a recunosce ușoră falsificarea vinuriloră 
roși: să se înmoie o cojă de pâne în 
vină, apoi s’o puiă într’ună pahară de 
apă, decă vinulă este văpsită, în puține 
minute apa dobândesce o culore purpu
ria, ceea ce nu se’ntâmplă decă vinulă 
este naturală.

Câtiî costă ună canarinu! Germa
nia cultivă pe fiă-care ană sute de mii 
de canarini, dintre cari cei mai mulțl 
se espedeză în străinătate cu deosebire 
în America. Paserile destinate pentru 
esportă se plătescă de regulă cu 3 mar
ee (1 marcă 60 cr.) exemplarulă, în 
Germania se vândă în termină mediu 
cu 10 maree exemplarulă. Cântăreții 
cei mai buni firesce facă escepțiune, se 
plătescă cu 20— 50, ba chiar și cu 100 
maree. Prețurile cele mai mari se ca
pătă însă în America nordică. Acolo se 
vândă exemplare alese cu 1000 dolari 
(4000 mărci) exemplarulă. Nu este nici 
o mirare decă cultivarea paseriloră ca- 
narine servesce pentru mulțl dreptă is- 
voră de bogățiă. Cultivatorii de cana
rini din St. Andreasberg, la numără de 
600 familii, au ună venită anuală de 
200,000 maree.

Telegramă particulară a „Gaz. Trans
Aradu 30 Augustu. In procesul 

de pressă alo foiei „Roman ische Rc- 
vne“, ce s’a pertractatu astăcjî, 
acusatul Ștefanii Albii învățătorii 

în Reșița a fost! condamnată la 
unu anu închisdre și 500 florini 
amendă.

Rectificare. DespărțemMulti 1, ală 
Brașovului și Treiscauneloră, ală Associ- 
a[iunei transilvane îșl va ține adunarea 
generală Duminecă în 28 Augustu st. 11. 
âr nu în 22 Augustă, precum din erore 
s’a publicată în Nr. 178 ală foiei nostre.

din 30 Augustu st. n. 1888
Cursul A pieței Brașovu

Bancnote românescl Cump. 9.28 Vend. 9.30
Arginta românesed . „ 9.20 „ 9.24
Napoleon-d’orI . . . „ 9.77 „ 9.80
Lire turcescl . . . „ 11.10 „ 11.12
Imperiali................... „ 10.10 „ 10.12
GalbinI................... „ 5.80 „ 5.82
Scris, fonc. nAlbina“6°/0 „ 101—

ji r n ° In „ 98— „ 98.50
Ruble rusescl . . . „ 120— „ 19’-
Discontula .... 6'/2-8»/„ pe anii.

Cnrsulu la bursa de Viena
din 29 Augustă st. n. 1888.

Renta de aurii 4°/0................................. 101.90
Renta de hârtia 5%...................................91.50
Imprumutulii căilord ferate ungare . 148.—
Amortisarea datoriei câiloru ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 98.—
Amortisarea datoriei căilord ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilord terate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 113.50
Bonuri rurale ungare...............104.90
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișd . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare..........104.50
Bonuri rurale transilvane......... 104.60
Bonuri croato-slavone...............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescu............................................ 99.75
împrumutul^ cu premiuld ungurescu 129.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului...........................................125.60
Renta de hârtii austriacă .... 81.65
Renta de argintu austriacă .... 82.50
Renta de auru austriacă........................111.60
LosurI din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 87.2—
Acțiunile băncei de credita ungar. . 306.50 
Acțiunile băncei de credita austr . . 312.90
Galbeni împărătesc! ........................ 8.86
Napoleon-d’orI......................................  9.76
Mărci 100 imp. germane......................... 60.10
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.25

Bursa de BucurescI.

Curnp. vend.
Cotă oficială dela 28 Augustu st. v. 1888.

Renta română 5“/0................... — —.—
Renta rom. amort. 5”/0 . . . 95.' 2 6—
Renta convert. 6°/0................... 93— 90. '/2
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 37.— 42. -
Credit fonc. rural 7n/0 . . . 006?/. 106?;.

V/n n h ° /o • • • 92? . 93.
„ urban 7"................. 104.'/, 105-—
...................... 6”................. 98? 2 99? ,
..................... , 5»/o. . . . 88— 88?/.

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 940— 960—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . 220— 225—
Auru contra bilete de bancă . 16.40 16.65
Bancnote austr. contra auru. . 2.01 2.02
Auru contra argintu seu bilete 16— 16?/.
Fio rin u valor e austriacă . . . 205. 207

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

credi, că prin diplomația o să isbutimă 
să scotemă pe Ruși din țeră și uniți cu 
Turcia să dobândimă celă puțină cons
tituția dela 11 ''23) Iunie 1848. Te în
șeli. Nu vomă dobândi nimică, seu mai 
nimică, pe câtă Franța va fi în reacțiă. 
Nu credă în Turcia precum nu credă 
în Eliadă, seu cu alte cuvinte Turcia 
este ca Eliadă, și Eliadă este ca Turcia, 
lașă, imbecilă și răpitore ca dânsulă, ne
cinstită și ipocrită ca slăbiciunea, — o 
nația barbară, în decadență, dela care 
nu așteptă decâtă trădare și robiă, ori 
de câte ori îi va veui bine. Speranța 
mea der a fostă și este în triumfală de
mocrației, și deplomația mea — ceea ce 
am cerută și nu m’a ascultată nimeni, 
și ceea ce ceră în deșertă este — să se 
numescă unu comitetă de 3 Români, Băl- 
cescu, tu, Melinescu seu unulă din Bră- 
tienl, seu doi din aceștia și unulă pe 
cine veți voi. Acestă comitetă să gu
verne totulu și totă emigrația să se supue 
lui. Fiecare Română să depue totă ce 
are — bani, sciință, vieță. Acestă co
mitetă să trateze diplomaticesce cu Porta, 
der păstrândă totd’auna dignitatea nației 
.și să înșale, pe câtă se va pute pe di
plomații turci, etc. etc. Să adune arme 
și să le aibă gata, să cumpere jurnalurile 
francese, germane, etc. Să facă elă chiar 
unu jurnală în Franța, altulă în Germa
nia și altulă în Transilvania. Să scrie 
neîncetata jurnalurl seu broșuri româ
nescl și să le bage în țeră. Destulă câtă 
am disă, ca să înțelegi ce voescă; mai 

adaogă numai, că acesta am cerut’o din 
luna lui Decemvre, adăogândă că trebue 
să mergemă mai aprope de țeră, și credă, 
suntu sigură, că decă eram ascul
tată, astădl Muscalii din România ară 
fi fostă în iaduri, și Românii cu Un
gurii la zidurile Vienei. Acum este forte 
târdiu; cu tote acestea și acum totă a- 
cesta o ceru, totă în acestă modă de 
guvernă și diplomația vâdă salvarea nos- 
tră. Der îmi vei dice, vedl că nu se 
pote, pentru că Eliadă și Tellă suntă 
ticăloși, pentru că Nicolae și Ștefană 
Golescu nu suntu revoluționari și suntă 
omeni fără voință, pentru că Negru Go
lescu este prostii, ambițiosă, intrigantă 
și devotată lui Eliadu și Tellă, pentru 
că ei se supună voințeloră sale, și pentru 
că urăsce pe toți acei ce îndrăsnescă 
sâ-i stea împotrivă, și nu’lă adoră ca pe 
ună geniu ală României; pentru că Bră- 
tienii, Ghica, Rosetti, Bălcescu nu se 
pună seriosu pe lucru. Sâ se unescă 
între dânșii, sâ ia inițiativa sâ mergă 
înainte, călcândă pe aceste cadavre, și 
pentru că ceilalți Români se învârtescă 
ca barca fără cârmă. Așa este; pe câtă 
vomă fi așa nu vomă face nimică, der 
nici cu sistemulă ce ai- luată, cu pove
rile lui Canning și Aupick, și cu dic
tatura lui Negri nu vomă face ni
mică, ba încă mâ temă, că de vomă 
face ceva vomă face două rele și 
abia ună bine. Etă, dragulă meu, pă
rerea mea, și crede că aici, decă nu s’a 
votată, seu ca sâ clică mai bine de nu 

s’a luată în băgare de seină programa 
vostră, vina nu este a mea, căci, cum 
țl-am disă, eu n’am eșită din camera 
mea dela Passy, și vina este a amicului 
tâu Negru, carele cunbsce acum diplo
mația. Barro și Falloux și ceilalți ti
neri au luat’o și acesta cu aceeași ușu
rință cu care Românulă boieru privesce 
tote chestiile naționale. Acum vina ta 
este pentru că n’ai cunoscută, nu-lă cu 
noscl și nu vrei să-lu cunoscl pe Negru 
Golescu. Țl-am vorbită totă de trecută, 
sâ-țl vorbescă puțină de viitoră. Nu 
sciu, cum țl-am mai disă, nici ee-ai fă
cută, nici ce faci acolo, nu sciu cari 
suntă ideile tale, cum credi că ar fi mai 
bine sâ urmămă, și ce credi că trebue să 
facemă. Țl-am spusă numai că bănuescă 
eu de tine, că loculă în care trăescl și 
omenii cu cari te aduni, și cu cari ești 
în corespondență, te-au făcută moderată, 
și că nu mai ești sigură ce în curendă 
democrația va triumfa. Eu unulă am 
credută și credă mai multă decâtă tot- 
deuna, că în curândă vomă avea aici 
„uneRepublique democratiqueetsociale," 
că voiu merge la viitorulă congresu cu 
10, 15 mii de FrancesI și vomă cere 50 
de mii de pușcl, ofițeri, etc. etc., că tu, 
Bălcescu, Brătianu, și alțl tineri veți 
intra în țeră, (câcl armiile voră 
eși îndată seu că le vomă scote), veți 
lua în mână guvernulă și veți merge 
înainte; căci Turcii oră sâ fiă siliți de 
Francia sâ ne lase în pace, seu că decă 
nu ne voru lăsa, vomă merge pentru a 

doua oră la Adrianopolă. Acesta am 
credut’o și acesta o credă. Acesta am 
așteptată și o așteptă acum din di în 
di, din cesă în cesă. Nebuniă ? Pote, der 
sâ moră curândă cu acestă nebuniă și 
acestă morte va fi mai dulce decâtă 
aceea de care am perită, credândă în 
diplomația și ascultândă pe cei înțelepți. 
Așa der, îți dicu ție: fi gata și la celă 
mai mică semnă plecă spre țeră și du-te 
acolo unde voră fi și ceilalți Români, 
frații tâi într’o credință și patriotism.

„Eu credă, dragulă meu, că suferin
țele cu cari te lupți d’ună ană de dile 
te-au ostenită, căci în adevâră, îți dică, 
tu nu mai ești tu. Erai tare, nimică nu 
te speria, nimică nu te descuragia, ni
mică nu te făcea se lași din mână aceea 
ce apucaseși. Necazurile, durerile când 
te loviau. te găsiau tare ca marmura și, 
deși pote lăsau câte ună semnă în inima 
ta, însâ ea totă râmânea puternică. Erai 
înțeleptă, însâ erai și nebună, și pote că 
acelă amestecă de înțelepțiune și nebu
niă m’a făcută se te stimă, sâ te iubescă 
și sâ mâ înclină înaintea superiorităței 
tale, der acum nu te mai cunoscă. Sciu 
că ai suferită multă, și sciu că suntă su
ferințe de acelea, ce nu le sciă nimeni 
și cari suntă mai durerose decâtă ace
lea ce ne lovescă ca trăsnetulă.
(„Revista nouă“). (Va urma)-
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C01TCURSU
pentru ocuparea stațiunei docențiale din parochia gr. cat. Pojent din 
vicariatulu Rochiei, carea devenise vacantă, cu soluțiune anuală de 
200 fi. v. a., cuartiră și lemne pentru focă gratis și grădina de po- 
măritu iu folosința învățătorului.

Doritorii de a dobândi acesta stațiune au de a-și așterne ru- 
gările loru provecjute cu documentele de cualificațiune doc.ențială 
la senatul" scolastică conf. ț/r. cat. din Pojem, posta ultimă Năs&idu, 
pănă în :20 Septemwie, când va fi <]iua alegerei.

Din ședința senatului scolastică conf. gr. cat. ținută la 10 Au
gustă 1889. nDerxxian.VL Fopu,

preoți adm. ca presid. sen. scol.

Nru 9597

PUBLICAȚIUNE.
Se aduce prin acesta la cunoștința 

tuturora, că dela 1 Septemvre a. c. înce- 
pendil pănă la recliiămare este mate
rialii tăiată cu ferSstrfula (scândurii .și 
lemne de edificare în depoula de lemne, 
orășenesca cu următorele prețuri scădute 
per metru de vendare :

1. Materialo Mii (scânduri) de stejaro I sorta 
0. 22.10 cr. și fl. 20.40 cr.

Materialo tăiate (scuduri de stejarii II sorta 
0. 18. 70 cr. și 0. 17.85 cr.

Materialo tăiate (scânduri) de stejarii III sortă 
D. 13.60 cr.

2. Materialo tăiate (scânduri) mole 0. 10.80 cr.
3. LemeO cioplite de edificare 0. 9.00.

Din prețurile susnumite se vorti aduce 
la luarea en gros, adică din cela puțină 
20 metre încă 5"/„ în scădCmenttî.

Bra.șovti, 1888 Augustă 25. 
28M.2=2 Magistratul!! orășenesc!

Sosirea și jlecara irenurilorn și jostelorn ie Brașoro.
I. Plecarea tienuriloiu:

CUlCULtr EHDERS 

la porta dela Strada Vămei.
^-srtăcLl penatrxx prima oră

Salto ’ niortalis peste mai urniți cai.
Nou programă in arta mai înaltă de călărită, 

dresare de cai, gimnastică și la fine originala 
pantomimâ

CăSetoria Im Pluto măatlu,
seu urmărirea unei minte țărănesc! de cătră uriașii roșu

Trupa constă din 30 persons dame și bărbați. Orchestra propriă și 20 
cai dresați
Prețuia locuriloru: I. loca 60 er., II. loca 40 cr., III. locti 30 cr., Galeriă 15 cr. 
Inceputulu producțiunei după 8 ore. ~ _>* In tote ijilele producțiune. '-Vî 

Dumineca 2 producțiuni la 4 ore și sera la 8 ore.

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenula de persone Nr. 307: 7 ore IO de minute sera.
Trenulu mixta Nr. 315: 4 ore IO minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
TrenulO accelerata Nr. 302 : 5 ore 37 minute dimineța.
Trenula mixtu Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloni:

Trenula
Trenula

Trenula
Trenula

a) Dela
V „
C) n
d) „

I. Dela Pesta la Brașovu:
de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixta Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
mixta Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amecjl. 
accelerata Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

A. Plecarea postelorti:
Brașovd la Beprovă-Zernesc'i-Branu: 12 ore 30 m. după amedl 

„ „ Zizinii: 4 ore după amedl.
„ în Sffcuimc [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea.
„ la Făgăraști: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

abonamente
la

77

AMICULU FAMILIEI. piară beletristicii și enciclopedică-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 <ji 
a lunei în numeri câte ele 2—3 c.âle cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
_  mai departe tracteză cestium literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl 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 totă nisuesce a întinde tuturoru indivicjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTUL0 ROMĂNU. piară bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. ■— Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2 3‘A cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră si preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni. _ mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră 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 sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 p _ pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimit u gratisu ori-etii cere.

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

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

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gie- 
goriu Silași. — Partea I. Paula Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Sincai. Prețuia 30 cr.

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

Cuvântări bisericescl la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Una volumă de preste 26 cdle. Acest 
opa de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acesta soiu apărute 
pănă acum — avenda și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpula întroducerei, fasele prin cari 
a trecuta și modul cum s a stabilita 
respectiva sSrbătdre. Prețuia e 2 fl.

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețuia lo cr.

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

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețuia 
15 cr.

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

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

Codreană craiulă codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

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

Elu trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruța. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

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

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

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

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

Ifigenia în Aulida. Tragedia 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.

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

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
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.

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

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

Biblioteca Șatenului Română. Car
tea I, II, ni, 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, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețuia 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învâțământulă intuitivă în folosula 
elevilora normali (preparandiall), a în- 
vățătorilortt și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovana, profesora pre- 
parandiala. Prețuia unui esemplarâ cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-una opa, întocmită după lipsele 
scolelora nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îla și recoman- 
dăma mai alesă directoriloră și învă
ță to riloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesora 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 lucrai & 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună voliimă de peste 30 
cole. Prețulu 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opă aprobata 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 
— cuprimjendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multa folosu de cătră preoți, învă
țători și altl cărturari români. Prețulu 
1 fi. 10 cr.’

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparaudl. Broș. I. scrisă 
de Gavrila Trifu profesorii preparan- 
diala. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosa ilustrată. Prețuia unui 
esemplarâ broșurata e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 60 cr., legata 
mai fina 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculă mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosa ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplarâ broșurata 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. Prețuia 
unui esemplarâ e 10 cr.; 50—3 flor.; 
100=5 fl.

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

Epistolia D. N. Isusă Christosă. 
Prețuia unui esemplarâ legata și spe
data franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


