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Biuroulii telegraficii de cores
pondență din Budapesta ne-a tele- 
grafiatu alaltaerî între altele, ca 
a patra comisiune juridiciarâ a 
camerei deputațilorfi unguresc! a 
verificată alegerea deputatului li
berală ori mai bine cjisîi guver
namentală, anume Krauss, făcută 
în cerculă electorală Dunaszer- 
dahely.

Mulțî dintre cetitorii noștri se 
voră fi întrebată: ei bine, ce ne 
intereseză pe noi verificarea unui 
deputată ungurescă, încâtă biu- 
roulă telegrafică de corespondență 
se găsescă cu cale a telegrafia 
(țiareloră nostre românesc!?

Așa e, alegerea nu ne intere
seză, modulă însă cum s’a făcută 
alegerea e atâtă de desgustătoră, 
e atâtă de compromițătorii pentru 
guvernulă ungurescă și pentru în- 
trega partidă ungurescă dela pu
tere pretinsă liberală, încâtă chiar 
și cjiarelora din străinătate li-s’a 
comunicată verificarea alegerei din 
vorbă, care nu’șl află păreche în 
analele parlamentarismului adevă
rată constituțională.

Când verificarea acestei ale
geri a făcută se roșescă pănă și 
pressa ungurescă oficiosă, atunci 
trebue că e vorba de ună actă 
de alegere din cele mai scanda- 
lose, care dă cele mai sdrobitore 
dovedi despre corupțiunea ce dom- 
nesce în alegeri, corupțiune care a 
făcută să cac|ă la ultimele alegeri și 
cei trei candidați naționali ro
mâni din Țerâ ungurescă și care 
a întărită pe toți în convingerea, 
că în Ungaria totulă se pote cum
păra cu bani.

Ancheta numită ca să cerce
teze cele petrecute cu ocasiunea 
alegerei din cerculă Dunaszerda- 
hely a constatată, că s’au comisă 
cele mai scârbose scandaluri, că 
a domnită ne mai pomenită co
rupțiune, că voturile s’au cumpă
rată cu bani, și cu tdte astea co- 

misiunea „judiciară “ a camerei de- 
putațiloră, în locă să o anuleze, 
să ștergă o asemenea rușine și pată, 
a verificat’o spre cea mai mare 
consternațiune a tuturoră.

Decă însuși oficiosulă „Nem- 
zet“ recunăsce, că s’au constatată 
fapte ce nu se potu justifica, că 
(jiu a acestei alegeri va număra 
între cele mai triste c|ile ale lup- 
teloră constituționale unguresc!; 
decă celălaltă oficiosă, „Pester 
Lloyd“, 4i°e ca s’au comisă acte 
politice imorale, venalități, orgii 
în c|iua mare: atunci verificarea 
alegerei la rendu’i dovedesce, și 
celoră cari se mai îndoiau, că 
constituționalismulă și pariamen- 
tarismulă ungurescă suntă numai 
vorbe gole și că corupțiunea e 
ocrotită chiar de aceia, cari che
mați suntă a-o spulbera.

Și ceea ce e și mai tristă, în 
locă ca foile guvernamentale să 
infereze pe cei cari au introdusă 
corupțiunea, își varsă foculă nu
mai pe nenorociții de alegători, 
cari s’au lăsată a fi duși la votă 
ca vitele la tergă, și ceră să li se 
ia dreptulă de alegere pe ună timp 
hotărîtă.

Cine a introdusă și a ocrotită 
corupțiunea, decă nu regimulă 
tiszaistă ? Cine au comisă și co
mită cele mai mari abusuri și ile
galități la alegeri, decă nu orga
nele guvernului? Cine teroriseză, 
amenință cu procese, aresteză pe 
alegători, decă nu fișpanii și sol- 
găbirăii guvernului? Cine sufere 
să fiă îmbătați alegătorii cu ra
chiu și să fiă duși la votă cu forța, 
decă nu aparatulă administrativă 
ală guvernului ?

De geba strigă foile oposițio- 
nale, când însăși ele au ocrotită 
corupțiunile organeloră guvernu
lui acolo, unde a fostă vorba d’a 
face să cacța candidații nemaghiari; 
de geba se indigneză toile oposi- 
ționale, când iau sub scutulă loru 
tote ilegalitățile guvernului și ale 
organeloră lui, când e vorba ca 

aceste să se comită față cu Nema
ghiarii.

Ale vostre dintru ale vostre!
Ați ocrotită deopotrivă alege

rile scandalăse în cercurile electo
rale nemaghiare și nu v’ați gân
dită, că amare și veninose voru fi 
rddele ce le veți culege. Ați ocro
tită deopotrivă pressiunile, ilegali
tățile, terorisările, venalitățile în 
alegeri, suferiți acum și rușinea și 
pata, ce înșiși ai voștri o aruncă 
asupra constituționalismului și par
lamentarismului vostru!

Consiliulă federală elvețiană cere pen
tru anulii 1889 dela adunarea federală, 
în scopă de a se asigura milităresce Gott- 
harduliî, una credita de 1.027.000 fr. 
Creditulu pentru lucrările de fortifica- 
țiune la Gotthard a fosta pănă acum li
mitata printr’o sumă fixă de aprope */ 2 
milionfi, și lucrările au trebuita să se 
mărginescă după mărimea sumei. Comi- 
siunea din 1886 alesă de consiliulfi fe
derala, ca să examineze lucrările, precum 
și comisiunea consiliului naționala din 
anii din urmă, stăruesca ca lucrările de 
fortificațiă să se grăbescă câta se pote 
mai multa. Consifiulfi federală e în
voită cu acesta.

*
Corespondentulu din Petersburgă ală 

diarului englesă „Daily Telegrapf1* anunță 
cu data de 5 Noemvre n. următorele: 
O telegramă, ce a primit’o ministrulă de 
interne dela generalulă Gurko, vestesce, 
că’ s’a descoperită o societate revoluțio
nară în Polonia, avendă numărose ra
mificări ; 23 de studențl ai unei academii 
agronomice, precum și ună judecătoră 
de instrucțiune și mai mulțî funcționarii 
de-ai guvernului, mai alesă Ruși, au 
fostă arestați sub acusarea, că suntă 
membri ai acestei societăți. Acusații 
suntă încarcerați în citadela din Var
șovia și voră fi trimiși înaintea unui 
tribunală de răsboiu, deorece asupra 
orașului s'a proclamată de câtva timpă 
starea de asediu. Partida revoluționară 

într’o proclamațiune, ce-a dat’o. tocmai 
acum amintesce încercarea de atentată 
la vieța Țarului, ce s’a făcută de cătră 
ună Cazacă în Kutais, și își exprimă pă
rerea de rău, că n’a isbutită. Ea ame
nință, că va repeta atentatulă, decă drep
tele ei pretențiunl voră fi refusate. — 
După o împărtășire a corespondentului 
din Odessa a cfiarului englesă „Daily 
News1*,  poliția din Sebastopolă ar fi fă
cută descoperirea^ că pe diua după ple
carea famiEei împărătesc! de acolo, a 
fostă plănuită ună atentată asupra vieței 
Țarului. *

Dintr’o corespondență din Constan- 
tinopolă a diarului francesă „Debats" 
aflămă, că Porta e în ajună de a adresa 
cătră puteri ună cerculară. In acesta 
cerculară se va declara, că tote sgomo- 
tele, cumcă Turcia vre să încheia alianță 
cu cineva, suntă false. ‘ Porta n’are tre
buință de a încheia o ahanță cu vr’o 
putere, deorece ea stă în relațiunl esce- 
lente cu tote puterile europene. In acestă 
cerculară va se cuprinde și răspunsulă la 
sgomotele, că pe de-o parte puterile ară 
fi stăruită pe lângă Portă să se alăture 
la alianța triplă, de altă parte că ar fi 
apropiată o înțelegere între Rusia și 
Turcia, că să încheiă aHanță.

Mamma (renrtlni Dola.
Sub acestă titlu publică foia vieneză 

„Schwarzgelb**  următorulă primă ar- 
ticolă:

Generalulă împărătescă Traian Doda 
a fost condamnată de cătră curtea cu jurați 
din Aradă, pentru o scrisore adresată ale- 
gătoriloră săi în calitate de deputată, la 
doi ani de închisore și 1000 fl. amendă 
în bani. In analele armatei austriaco 
acestă casă este unică în felulă său. A 
fostă dată guvernului de partidă ală 
d-lui Tisza să învinovățescă cu agitare 
a naționalitățiloră în contra Maghiari- 
loră și să condamne la doi ani închi
sore pe ună generală împărătescă, care 
în numărose lupte șl-a pusă în periculd 
vieța pentru Impărată și monarchiă. 
înalta Curiă din Budapesta, a cărei da- 
torință ar fi fostă să casseze acestă sen-

FOILETONULt „GAZ. TRANS. **

(3)
Lnu inortii între vii.

(Novelă englesescă.)

Oliver nu se [maij putu reține și 
păși dintre tufașl în fața ei. Alice spă- 
riată sări în susă și acoperindu’șl sînulă 
c’ună straiu țesută de ea, s’aplecâ spre 
piatra mormentală.

„Frumosă miss**,  murmură tremu- 
rândă tînărulă, „d-ta se pare că te-ai 
spăriată de mine?! Nu țl-o iau în nume 
de rău, fiindcă d-ta nu mă cunoscl. Celă 
multă decă — gândescl: omulă acesta e 
ună venătoră norocita, care ieri șl-a 
începută cunoscința cu aceea, că a min
țită. Așa e Alice?**

„Iertare, Sir, der tatălă meu tot- 
deuna m’a învățată, că nicl-odată nu e 
bine să’țl faci idei rele despre cinevaj 
pănă ce nu ești convinsă. “

„Alice, nu’țl poți închipui, ce bine 
ml-an cădută vorbele acestea!“

„Sir!?**
„Te înțelegi), Alice! D-ta mă mustii 

pentru nisce cuvinte sincere! Naturală! 
D-ta cunoscl bine proverbulă englesă: 
„încrederea este ună felă de plantă ce 
cresce forte cu anevoie1*.  Și veifl, Alice, 
eu totuși am cătră d-ta o încredere in
finită, ca și când amă fi frați. Pote că 
și d-ta așa ești de tristă ca și mine, și 
d-ta ești orfană ca mine.**

Alice sfiiciosă își îndreptă ochii spre 
pămentă.

„D-ta, așa se vede, că ești mai 
tristă a<|I decâtă ieri?**.

„Da, Sir, și am pentru ce. Eu așa 
m’am obicinuită cu loculă acesta, încâtă 
mă dore inima când mă gândescă, că 
trebue să mă depărteză**.

„Imposibilă, Alice! Și n’o să rămâi 
aici mai multă timpă?"

, Numai câteva săptămâni.1*
„Și după aceea?**
„Voiu merge la părintele meu în 

Glasgow.1*
Tînărulă o privi c’o espresiune de 

durere în față, așa încâtă Alice rămase 
uimită.

„Te vei fi gândindă adeseori la re

giunea acesta, așa-i AEce?**  întreba tî
nărulă lordă.

„Da, Sir, căci mormântulă maicei 
mele, ori unde să fiu, nu-lă voiu uita**.

„Și de altceva nu’țl vei mai aduce 
aminte ?“

„îmi voiu aminti de munțn aceștia 
înalțl, de lived? e cele frumdse, de pă
durile, de valea și de omenii buni!**.

„Și tote acestea n’au atâta putere 
de atracțiune ca să te rețină ?“

„Nu, Sir, fiind-că datorința e stă
până. “

„Datorința ?“
„Față cu tatălă meu. Da, căci bie- 

tulă meu tată prin uneltirile omeniloră 
răi și prin unele întreprinderi nenorocite 
a ajunsă la sapă de lemnă. Averea ni-s’a 
Hcitată cu toba, și creditorii și-au luată 
părțile. Nu ne-a rămasă altceva, Sir, 
decâtă ca tatălă meu să slujască unui 
fabricantă din Glasgow, pentru ca ast- 
felă să’i socotescă datoria ce o are la 
noi. Poți vedea, Sir, că depărtarea 
nostră e legată de cinstea, care nl-e 
pusă în pericolă de a o perde."

„Și tatălă d-tale e destoinică pen
tru afacerile fabricei?**

„Oh, Sir! Chiară pentru asta mă 
întristeză eu așa de multă... sărmanulă 
meu părinte e vîrstnică și bolnăviciosă 1

„Iertată îmi este să întrebă, Alice, 
la ce sumă se ridică datoria d vostră?

„Gândescă că la o miiă de funțl 
șterlingi".

Pe fața tînărului se putea surprinde 
bucuria și nobleță inimei ce-lă stăpâneau. 
In minutulă acesta n’avea decâtă ună 
singură cugetă: „cd ce dară dumnetțeescă 
este averea când poți face bine cu ea'1. 
După aceea prinse mâna copilei și o în
trebă cu încredere:

„AEce, vei veni d-ta și mâne dimi- 
neță aici?**

„Nu potă să sein, Sir.**
„Promite’ml că vei veni**.
„N’o potă face acesta.1*
Numai mâne, numai mâne pentru 

ultima oră; și va atema apoi dela ună 
singură cuvântă ală d-tale, ca să neve- 
demă mai multă.

Alice tăcea.
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tință, în multe privințe defectuosă, cu 
tote acestea a respinsă cererea de nuli
tate înaintată de representantulă gene
ralului Traiană Doda. Cum se judecă 
aceste cașuri în cercurile juristice, nu 
voimă a cerceta aici mai departe. Este 
mai pre susă de orice îndoială, că tdte 
procesele politice, care le-a pusă în 
scenă regimulă de partidă în țările Trans- 
laitaniei contra naționalităților!! nema
ghiare, care țină la idea de stată aus
triacă, suntă cu totulă lipsite de orî-ce 
basă de dreptă și suntă numai și nu
mai o armă a politicei de partidă.

Nimenea nu pote crede seriosă, că 
bătrânulă generală împărătescă, care iu- 
besce Austria mai pre susă de tote, în 
realitate să fiă ună criminală, care a 
trebuită să fiă pedepsită cu închisore de 
doi ani. Chiar decă tote tribunalele un- 
guresci ară fi puse la cale de ministeriulă 
Tisza, ca se declare pe generalulă Doda 
de criminală, totă ar sci întrega lume, 
ce ar trebui să credă despre acestă ver- 
dictu ală justiției maghiare de partidă, 
din ce motive emaneză și ce scopuri 
urmăresce. Generalulă cu sentimente 
austriaco este acela, care în ochii ex- 
tremiloru Maghiari este unu spină și pe 
care credă a’lă pute nimici printr’ună 
verdictă ală justiției maghiare de par
tidă. Poporațiunea grănițărescă, cre- 
dinciosă Tronului și dinastiei, voescă ei 
a o sdruncina în tradițiunile și convin
gerile ei. Voescă a’i smulge din inimă 
credința, care a moștenit’o dela părinți. 
Noulă idolă ală maghiarismului să fiă pe 
viitoră Dumnedeulă ei.

Der noi credemă, că mijlocele, care 
se folosescă, nu potă duce la scopă și că 
peste totă se Gintesce spre ceva ce nu 
se pote realisa. Poporele monarchiei, 
care portă în inimă însuflețire și dra
goste pentru Austria istorică, nu se vor 
lăsa a fi silite prin nici ună felă de mij- 
loce ale forței, ca să renunțe la idealele 
loră și să se plece deiloră naționali ma
ghiari, al căroră cultă îlă profeseză ex
tremii maghiari. Idololatria produce câte 
odată flori rari. Butuculă de lemnă, pe 
care îlă adoră sălbaticii din Africa, pote 
să le causeze acestora mare mulțumire. 
Insă despre nici o națiune civilisată din 
Europa nu se va presupune, că va pă
răsi credința sa curată cătră Dumnedeu 
și va crede în fetișulă sălbaticiloră din 
Africa. Generalulă austriacă, care a 
crescută în credinșa însuflețită într’o 
Austriă mare și puternică, dinastică și 
împărătescă, pe elă nici odată nu’lă vor 
îndupleca radicalii maghiari să adoreze 
butuculă colorată, înaintea căruia aceste 
elemente revoluționare și rebele ijocă 
hora strigoiloră. Cine este ună adevărat 
și sinceră austriacă, cine este însuflețită 
de ideia împărătescă austriacă, desvol- 
tată în decursă de veacuri, acela nici 
odată nu va pute fi forțată să se lapede

„In memoria mamei d-tale te rogă, 
Alice, permite-mi! “

„Așa deră pentru ultima dră!“
Oliver după câteva minute dădu 

pinteni roibului, er copila rămase cu în- 
doell în gândurile ei.

Nu scia ce să credă despre tînărulă 
lordă. Fața lui tînără și frumosă, ținuta 
lui cuviinciosă și nobilă, privirea lui bi- 
nevoitore, tote acestea au născută în su- 
fletulă ei ore-care încredere, pe când 
presența lui neașteptată și cea din urmă 
rugare a lui i-se păreau forte stranie.

„Der decă ar fi amoră?!" îșl cpse 
Alice roșindu-i întrega față pănă la u- 
rechl la gândulă acesta deșertă... — „Nu, 
nu" continuă apoi, „elnu mă iubesce. Ș’a- 
poi nici eu n’așă putea să-lă iubescă. 
N’așă putea iubi pe nimeni mai multă".

După acesta Alice simți că i-se 
strînge inima și în dimineța următore 
îi părea forte rău, că a promisă. Der cu 
tote astea cea din urmă întâlnire trebuia 
să se facă:

Și când sosi Alice la mormentă, cu 
inima cuprinsă de durere și de curio- 

de credința părințiloră săi și să se plece 
înaintea idoliloră partidului radicală 
maghiară.

SCIRILE BILEI.♦
In Nr. 234 ală „Gazetei11 amă pu

blicată soirea, că e vorba ‘ se se desfiin
țeze comisariatulă r. ung., care adminis- 
trâză fondurile școlare grănițeresti ale 
Năseuditlui. „Schwarzgelb" află din bună 
isvoră, că Maiestatea Sa monarchulă a 
dispusă, ca fondurile să trecă erășl în 
administrația autonomă a grănițeriloră.

** *

*) A se vede n-rii 237, 238 și 239 ai 
Gaz. Trans.“ din an. c.

Se scie, că ultima adunare a „As- 
sociațiunei transilvane" a alesă vice-pre- 
ședinte pe părintele vicară archiepisco- 
pescă Niculae Popea din Sibiiu. In înțe- 
lesulă statuteloră, s’a presentată guver
nului spre aprobare alegerea, der ministrul 
de interne br. Orczi a refusată aprobarea.

Acesta ne surprinde cu atâtă mai 
multă, cu câtă e cu neputință să ne es- 
plicămu motivulă ce l’a îndemnată pe 
ministrulă ungurescă la acestă actă ar
bitrară.

** *
In 6 Noemvre s’a ținută în Buda

pesta în cestiunea regalieloră conferența 
representanțiloră orașeloră cu magistrată 
regulată și a celoră libere r., cari nu dis
pună de dreptulă jurisdicționară. Din 
hotărîrile aduse amintimă între altele pe 
cele următore: Conferența cere ca res
pectivele orașe să se subtragă delft res- 
cumpărarea regalieloră; la casă însă decă 
s’ar rescumpăra și regaliile numiteloră 
orașe, să fiă deopotrivă împărtășite tote 
orașele de aceleași drepturi; mai departe 
conferența cere despăgubirea deplină; 
spesele de manipulare să se stabilescă 
numai cu 5%. ț)iarele guvernamentale 
consideră aceste cereri că nisce utopii; 
mai vertosă subtragerea numiteloră orașe 
dela răscumpărarea regalieloră dicu ele 
că e absolută imposibilă fără a nu se 
risca esecutarea întregei răscumpărări.

** *
Tribunalulă din Timișora a condam

nată pe Antonă Kadar, redactorulu unui 
diară germană din Timișora, la 6 luni 
închisore din causă, că a publicată nisce 
articulî politici în foia sa, care nu este 
foiă politică. Curia reg. a aprobată sen
tința tribunalului. ** *

In fine după lungă așteptare și după 
mari speranțe, au primită nu 90 de fa
milii. ci numai 11 familii de Giangăi se
siuni pe moșia erarială dela Deva. Pă
mânturile și-le-au lucrată deja, der se 
întorcă îndărătă în Săcuime, ca tocmai la 
primăveră să se ’ntorcă cu cățelă cu 
purcelă și să se stabilescă definitivă.

Acum să sciți, că se maghiariseză 
Hunedora — când salcia va face nuci.

■ ** *

sitate, Oliver o aștepta deja pe colina 
mormântului.

Elă îi sări înainte și tremurându’i 
vocea dise forte mișcată:

„M’ai făcută fericită, Alice, că țl-ai 
înplinită promisiunea.u

„Domnule", răspunse copila, „am ve
nită în sperarea, că vei pune adl capătă 
purtărei d-tale misteridse de pănă acum." 

„Precum doresc!, Alice. Mai întâiu 
trebue să’țl dau cutidra acesta. Guprin- 
sulă ei mi-te intereseză, fiindcă ea este 
pentru părintele d-tale. Iertată este să 
sciu numele densului?

„Viliam Dumfort."
Tînărulă scrise numele acesta de

asupra cutiorei, șl-o predete apoi Alicei.
„Și acum, continuă copila, îți vine 

rândulă, să’ml spui numele d-tale? “
„Permite’ml să-lă retacă, Alice?
Câteva minute stătură unulă lângă 

altulă fără să dică o vorbă.
„Și acum, Alice", întrerupse tînărulă 

tăcerea, „atrenă dela d-ta ca să ne 
mai întelnimă vre-odată în viăță, ori nu!"

„Și ce te-a îndemnată pe d-ta la 
întâlnirea acesta?

Studenții unguri dela universitatea din 
Pesta au ținută la 6 Noemvre n. o adu
nare, în care au hotărîtă, la sfatulă pro
fesorului Dr. Thomas Vecsei, să adre
seze dietei o petițiune în contra unoră 
disposițiunl ale noului proiectă de lege 
militară, privitore la serviciulă volunta- 
riloră pe ună ană. De asemenea stu
denții unguri dela universitatea din Clușiu 
convocaseră pe diua de 7 NoemvTe n. 
o adunare în sala redutei orășenescl totă 
în cestiunea noului proiectă de lege mi
litară. Pectorală universității însă, pre
cum spune „Ellenzek", a interdisă ți
nerea adunărei la redută și ll-a pusă în 
vedere, că potă ține adunarea la univer
sitate, decă se va da garanțiă, că discu- 
țiunile politice' se voră evita.

* * *
Ministrulă ungurescă de culte și in

strucțiune publică a dată o nouă ordi- 
națiune că privire la căsetoriile. încheiate 
între israelițî. In sensulă acestei ordina- 
țiunl se interzice încheierea unoră ase
meni căsătorii fără producerea documen- 
teloră privitore la nascere. In casă când 
însă din ore care causă nu s’ar pute 
procura estrasulă matriculară, despre a- 
cesta este a se tace raportă amănunțită 
la ministrulă, pentru ca seu să se dis
pună introducerea respectiviloră în ma- 
tricule, seu — la casă decă nu s’ar pute 
dovedi împrejurările nascerei — să li-se 
potă permite numițiloră indivictl căsăto
ria pe basa altoră date, ce s’ar pute 
descoperi.

* *
Viriliști români in comitatulă Brașo

vului, pe anulă 1889, suntă: Georgiu B. 
Popă, Diamandi Manole, Maria Bdmbăn, 
Andreiu A. PopovicI, Petru Nemeșă, 
Constantină Steriu, Iosifă Pușcariu, Ionă 
Dușoiu sen., George Bombănă (pupilii), 
Teochară Alexi, Zinca I. Popă, Eredii 
după Iacobă Mureșianu, Andreiu Bun- 
toiu. Apoi : Legatulă Jugaiană, Biserica 
gr. or. a Sf. Nicolae, Biserica gr. or. 
din cetate.

* * *
Mediculă militară elevă cl. 1 în re- 

servă Dr. Alexandru Popă e numită cu 
diua de 1 Noemvre 1888 medică loco
tenentă în reservă.

* * *
In Bistriță, fiindă alegerea unui 

membru în comitetulă municipală, Un
gurii candidaseră pe președintele tribu
nalului de acolo Kenyeres, er Sașii pe 
măestrulă cismară Gottfried Siemens, 
care a și eșită cu maioritate de 11 vo
turi; ar fi obținută însă și mai mare 
maioritate, decă alegerea nu s’ar fi fixat 
pe diua târgului din Teaca, unde s’au 
dusă mulțl industriași. „Siebb. deutch. 
Tagbltt" observă forte bine cu acestă 
ocasiune:. „Nu este după gustulă nos
tru, că ună președinte de tribunală se 
consumă în trebile municipale, pentrucă

„Ună interesă, pe care nu cuteză 
a-lă descoperi".

Alice se făcu palidă ca cera, se în- 
torse cu spatele spre elă, și’i răspunse 
tremurândă:

„Domnule, ml-e temă de d-ta!"
„Fi sinceră, Alice, vrei ori nu să 

ne mai întâlnimă?“
„Nu vreu", răspunse copila.
Tinărulă se simți rănită de vorba ei. 

Câteva clipe stete așa mută și nemișcată, 
și apoi ou părere de rău, fără de semăn, dise:

, Bine, Alice! Așa deră nu te voiu 
mai vede în veci". Mergă ca să nu mă 
reîntorcă mai multă și voiu ruga pe 
Dumnezeu să te binecuvinte cu tOte da
rurile lui, și să’ml facă posibilă ca nici
odată să nu te potă uita.... Der lasă-mă 
Alice să-țt sărută mâna.

Copila fără de voie îi întinse mâna 
ce fii acoperită de lacrimile și sărutările 
tînărului, care cu față desperată, după câ
teva secunde, călărea spre Manfries.

(Va urma). 

nici vada lui nu câștigă, nici încrederea 
în obiectivitatea tribunalului. Fișp anulă 
Banfîy are destui mamelucl în comite
tulă municipală (Preotulă Muller din 
Iadă a fostă scosă afară din comitetulă 
administrativă, alegendu-se în locu-i 
preotulă Keintzel.) Nu e necesară, ca și 
președintele tribunalului să tragă de a- 
cestă funiă. Ună președinte de tribunală 
ar trebui să stea mai susă."

+• *
La 21 Noemvre n. se va pertracta 

înaintea curții cu jurați din Clușă pro- 
cesulă de pressă intentată pentru vătămare 
de onore de cătră colaboratorulă lui 
„Ellenzek" Michailă Magyari în contra 
redactorului lui „Erdelyi Hirado" Iosif 
Korbuly. Acusatorulă e representată de 
profesorulă de universitate Dr. Moriz 
Kiss.

Tristă lucru, când diariștii îșl inten- 
teză unii altora procese. N’au la dispo- 
sițiune diarele loră să se răfuiască?

* *
D-lă Ioană Curiță, studentă în filo- 

sofiă, e numită sublocotenentă în reservă 
la honvezi.

*•fr *
Dedrece curtea serbcscă voesce să 

țină secretă actulă divorțului înaintea 
prințului de coronă, de aceea guverno- 
rulă acestuia a rugată pe Regina Nata
lia, să rru-i destăinuiască fiiului său în 
scrisori acestă faptă. Regina însă a răs
punsă, că celă dintâiu, care trebue să 
afle despre acestă durerOsă măsură con
tra ei, este fiulă său.

Libertatea pressei îd Umaria*).
(Urmare).

Cu acesta amă și ajunsă la punc- 
tulă, unde se ivesce pe deplină contra- 
dicțiunea interioră logică între postula
tele acestei idei de stată și între princi
piile adevăratului liberalismă. In faptă 
— spre a rămâne la obiectulă nostru 
specială — de s’ar aproba, ori de s’ară 
desaproba acesta ideă de stată, despre 
aceea nu pdte să esiste nicl-o deosebire 
de părere, că voindă a încerca seriosă 
realisarea ei, în prima liniă nu se pote 
tolera libertatea pressei naționale-oposi- 
ționale. Celă ce a cugetată numai în 
câtva asupra operei unificării naționale 
și n’a putută să recunoscă dinainte ab
soluta imposibilitate de-a-o esecuta, acela 
a trebuită ca celă puțină să fiă în clară 
despre atâta, că pe lângă, tote dificultă
țile, cari se pună în cale deja acelei 
unități culturale naționale, care numai de 
curândă a devenită o parolă agreată, 
greutatea capitală zace, așă pută dice, în 
acelă procesă de metamorfosă sufletescă in
terioră, care consistă într’o schimbare a 
propriei conștiințe naționale cu o conștiință 
națională streină și care procesă de me 
tamorfosă sufletescă massele poporațiunei, 
adecă maioritatea ei, ar și trebui în ade- 
vără să’lu percurgă, decă este ca să se 
ia și numai în vedere seriosă realisarea 
acestei unificări. Este însă totodată clară, 
că acea unitate de limbă la care se nisu- 
escă sub parola „unitate de cultură na- 
țională", n’ar pute să formeze decâtă nu
mai condițiunea esterioră a unificării na
ționale și că adevăratulă sâmbure ală ei 
se pdte găsi numai în unitatea de senti
mente naționale. Și nu este o aparițiune 
întemplătore, ci o aparițiune forte lo
gică, decă acele elemente sociale, cari se 
entusiasmeză adl pentru acestă ideă de 
stată, resemtă adl deja și necesitatea 
unoră reuniuni de cultură speciale, cari 
îșl pună ca țîntă tocmai realisarea și 
promovarea acestui grandiosă procesă de 
metamorfosă sufletescă. In adevără, a- 
celă așa numită „patriotismă adevărată", 
pe oare aceste reuniuni de cultură caută 
a-lă răspândi între concetățenii loră. de 
altă naționalitate, ar fi o vorbă golă, 
decă ar fi ceva alta, decâtă tocmai acelă 
sentimentu specifică națională, de care 
suntă însuflețiți înșiși membrii acestoră 
reuniuni.

Așader stingerea propriei conștiințe 
naționale și deșteptarea unei conștiințe na
ționale străine, etă marea țintă a unificării 
naționale! In adevără o țintă grandiosă, 
care pote ar fi vrednică de cele mai' 
bune puteri, de cei mai buni bărbați, 
decă nu ar fi o utopiă. Der eu nu voiu 
să mă ocupă de astădată mai de aprope 
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cu acestâ cestiune, căci problema ce 
mi-am pus’o nu este de a descrie câtă 
se pote de obiectivă stările create prin- 
trînsa pe tSremulă libertății pressei.

Cu acestă nisuință, ce are de scopă 
unificarea națională, trebue să pună feță 
în față faptulii, că astădl totă activitatea 
pressei nostre naționale tinde tocmai la 
aceea, ca să țină viuă propria consciință 
națională a poporului română, ca să o 
deștepte în cercuri totă mai estinse și 
totă mai intensivă să o învioșeze. Și 
acesta a ei activitate are adl esclusivă 
numai ținta memorată, nu numai din 
causa ce se’nțelege de sine, că consciință 
națională este celă mai înaltă ți mai 
scumpă bună națională ce se p6te cu
geta; nu numai pentru aceea, pentru că 
acestă bună, celu mai înaltă, precum ve- 
demă, este seriosă amenințată, ci și din 
altă causă, deși în acestă privință sub- 
ordinată, care este numai o urmare a 
politicei nostre de stată și care consistă 
în aceea, că nulificându-se politicesce 
poporulă română i se ia în modă arti
ficială și pressei naționale române orl-ce 
altă tăremă ală vieței politice, așa că 
problema și activitatea pressei nostre na
ționale se concentresă astădl in cultivarea 
conștiinței naționale.

De sigură că nu se pote contesta 
din punctulă de vedere ală adevăratei 
libertăți de pressă, că acestă pressă îșl 
esercită prin aceea numai bunulă ei 
dreptă, ba îșl împlinesce chiar o datoriă 
morală, de care nu se păte degagia. De 
altă parte însă nu este mai puțină clară, 
că din punctulă de vedere ală unificării 
naționale acestă cultivare a propriei cons- 
ciințe naționale trebue să apară ca cea 
mai periculosă agitațiune, ca celă mai 
mare delictă de pressă, căci nimicii nu 
împedecă așa de multu unitatea pretinsă 
a consciinței naționale, ca tocmai cultivarea 
propriei conștiințe naționale a altora.

Așadâr o politică de stată, care stă 
în serviciulă ideei de stată a unificării 
uaționale, și o pressă, care, rădimată pe 
libertatea de pressă garantată în prin
cipiu, lucră cu totă hotărîrea în contra 
acestei politice de stată, se întelnescă 
și se ciocnescă aici cu totă puterea con
trastului a două principii, ce nu se potă 
împăca unulă cu altulă. O politică de 
stată, care pentru că nu recunosce încă 
adl imposibilitatea realisării ideii sale de 
statu, să țină cu tote puterile la acestă 
ideă și totuși să tolereze o agitațiune a 
pressei naționale făcută sub scutulă li
bertății de pressă garantată în principiu, 
o agitațiune, care deși în sine forte le
gitimă, nu se pote uni nicidecum cu 
acestă ideiă de stată, o asemenea poli
tică de stată este o contradicere, care 
nu se pote susține pentru durată și 
cumcă ea a esistată și mai înainte, se 
pote înțelege numai sub două presupu
neri : orl-că puterea de stată n’a pre
țuită cum se cuvine importanța acestei 
agitațiuni, orl-că n,’a sciută să cuprindă 
în totă însemnătatea ei contradicerea in
teriors a propriei sale idei de stată față 
cu-o adevărată libertate de pressă.

(Finea va urma).

Corespondența „Gaz. Trans."
Voila, 9 Noemvre 1888.

Domnule Redactorii! Ieri s’a făcută 
în cerculă electorală ală Voilei alegerea 
unui membru pentru representanța mu
nicipală a comit. Făgărașă, în loculă 
d-lui preotă din Voila, Nicol au Șerbană, 
carele a devenită membru virilistă. S’a 
alesă membru d-lă Nic. Ludu, învățătoră 
în Becleană.

Avendă în vedere, că acestă cercă 
electorală a fostă mai totdeuna asilulă 
streiniloră, cari prin uneltiri reeșiau ca 
membri în representanța municipală, sin
gură numai cu concursulă Româniloră — 
căci alegători de altă nemă nu suntă 
— atunci trebue să ne bucure resulta- 
tulă alegerei de ieri, cuatâtă mai multă, 
că uneltirile, în unire cu unii rătăciți, 
nici acum n’au lipsită.

Alegerea s’a făcută prin votisare 
secretă și . a decursă în cea mai bună 
ordine. Resultatulă scrutiniului a fostă : 
Borosnyai Bela, pretoră în Făgărașă, a 
primită 7 voturi; Schermann Laszlo, sub- 
prefectă la domeniulă erarială din Sâm
băta, care nu pote suferi nimică ce e 
română, a obținută 31 voturi, și în fine 
Nicolau Ludu 46 voturi, proclamându-se 
celă din urmă de membru alesă — pri- 
mindă de astă dată bună lecțiune neo- 
maghiarulă Schermann, că unde Românii 

se unescă, acolo uneltirile se sfarmă. Și 
decă în trecută cerculă Voilei s’a umi
lită a ocroti elemente dușmănose nemu- 
lui nostru și a alege de membri ai re- 
presentauței municipale inimici decla
rați ai națiunei nostre, atunci potă să 
dicu, că prin actulă de ieri șl-a ștersă 
pata și rușinea din trecută, avendă, fi- 
resce, a urma și mai departe așa.

Actulă îndeplinită ieri, se pare în 
sine de puțină însemnătate, fiindcă s’a 
alesă numai ună membru, der cu atâtă 
este de mai mare însemnătate, când se 
ia în considerare câtă de multă s’au o- 
pintită aceia, cari voiau să scotă din 
urnă cu ori ce preță pe neaoșul» ma
ghiară Schermann Laszlo.

Meritulă acestei reușite și bune lec- 
țiunl pentru streini este ală bravului și 
energicului tînără juristă domnulă Ni
colau Șerbană , carele în ora deci
sivă s’a presentată la urnă cu 30 ale
gători din comuna vecină Dridifă, dove- 
dindă prin acesta, că în sinulă său bate 
o inimă de Română verde, care promite 
multă pe viitoră pentru causa Românis
mului, și carele n’a voită să mai sufere 
rușine pe cerculă electorală ală Voilei și 
respective pe comuna sa natală. înainte 
numai, că plugarii dela sate îlă voră 
urma, unde va cere trebuința. Nu mai 
puțină a contribuită la reușită și d-lă 
preotă Nicolau Șerbană, carele încă n’a 
mai putută suferi să fiă blamată comuna 
sa. Demnă și de totă lauda a fostă de 
astădată și atitudinea d-lui not. cerc. 
Dănilă Șerbană, în calitate de președinte 
ală comisiunei electorale. VedI așa tre
bue să se recomande omenii noștri, decă 
voiescă să valoreze ceva și înaintea strei
niloră.

Onore merită alegătorii din Dridifă, 
în frunte cu d-lă preotă Oprișă și cu 
învăț. Gramă, cari au păstrată cea mai 
lăudabilă solidaritate.

Etă der, ca și opinca română face 
minuni și pune în respectă pe străini, 
numai conducători și încă conducători bi
nevoitori să aibă.

Să credemă, că acestă cercă electo
rală nici când nu va mai suferi să fiă 
unelta uneltiriloră dușmane, și că tot
odată acestă casă va îndemna și pe alții 
la activitate în unire, căci numai „în u- 
nire este putere!“ Așa să fiă!

Alegetorulâ.

Literatură.
Nită Dragă, schiță din vieța unui 

muncitoră, de I. C, Panțu, a eșită în 
broșură de 73 pagine octavă, cu prețulă 
de 20 cr.

Logofătuld Mateiu, novelă de acelașă 
autoră, o broșură de 105 pagine octavă, 
cu prețulă de 40 cr.

Amândouă novelele se află de ven- 
ciare la librăria N. I. Ciurcu în Bra- 
șovu.

Vinarsii seu rachiu.
(Prelegere publică dela mediculă Petru Argin
tarul. Din cartea „Merinde dela școlă“, de Dr.

Georgiu Popa.) 
(Urmare).

Ml-am reservată să vorbescă anume 
de împăratulă Napoleonă HI, genială ju- 
decătoră în cestiunl politice și sociali. 
Elă oferi poporațiunei de orașe lucru și 
câștigă, și s’a îngrijită de alimentațiune 
sănătosă și eftină. Lucrătorulă sărmană, 
când are căpătare de puțini crucerî, 
intră cu ei în birtă, desconsiderându-i, 
însă decă câștigă florini, e atentă, alergă 
să-i ducă la familiă acasă. Demolări și. 
edificări mari se făcură în Parisă. Ini- 
păratulă nu s’a înșelată în combinațiunea 
sa. Infrumsețarea Parisului, atrăgea că
lători cu stare, și .ce spesau acolo cu 
susținerea, banii rămâneau Franciei, des- 
daunare și remunerațiune bogată pentru 
edificări. Poporațiunea cu câștigă și bine 
nutrită, părăsia spirtuosele. Dovedă elo- 
cinte se vădu la spitale. ’Nainte, dom- 
nindă regele Ludovică Filipă, Lunea di- 
mineța se umpleau spitalele de morboșl 
din petrecerile escesive de Dumineca. 

Insă sub Napoleonă, numărulă morboși- 
loră era Luni egală cu celelalte dilejnu 
mai dedeau asaltă la spitale. După că
derea împăratului, erupsă revoluțiunea 
cu o furiă, ce face rușine umanităței. In 
guvernulă ce urmă, fuse ministru de es- 
terne Iuliu Favre, renumitulă advocată. 
Ministrulă emise cerculară la represen- 
tanții săi în străinătate, cu însărcinarea, 
să esplice pretutindea, că împăratulă a 
fostă causa la revoluțiune, de ore ce, cu 
întreprinderile sale, adunase multă glotă 
la Parisă. Cine nu judecă superficială, 
va traduce circulariulă așa: Noinuscimă 
ca împăratulă să dămă glotei lucru și 
câștigă ; revoluțiunea a purcesă dela sto- 
macă !*)

*)i In timpulă din urmă, alcoolis- 
mulă, cu preferință întrebuințarea de 
absintă, cresce forte în Francia. Medi- 
culă Dr. E. Decăisne publică dateînjur- 
nalulă „Figaro" din 9 Ianuarie 1888. 
Arată între criminali 60% cari din be- 
țiă au comisă fărădelegi; eră suma celoră 
nebuni din alcoolă o produce în cifra .de 
10.000 (dece mii) numai în Parisă cu ți- 
nutulfi Secuana (Seine), va să dică, după 
fiă-care una miiă de locuitori se vină 
3—4 nebuni din beuturî. In Februarie 
1888 legislațiunea a decretată urc.area 
tacseloră pe alcoolice. De acum deră, 
seu voră be mai puțină, fiindă beuturile 
mai scumpe, sâu că beutorii voră sărăci 
mai tare și voră decăde mai multă; una 
din două, • dâr care? nu se pote pre
vede ! — Totuși germanii credă, că dân
șii au întrecută celelalte popore, de oră 
ce imperiulă Germană (c|ice „Berlin. 
Tagbl." din 1 Iulie 1888) se vină la 

■ ană 11 (unsprăcjece) litre de rachiu de 
fiă-care capă de omă.

Onorații mei ascultători, agricultori 
de profesiune, voră suleva momentulă 
economiei rurali: decă, părăsindă spir- 
tuosele. voră înceta fabricele de spirtă, 
buoatele nu voră ave preță și unde le 
vomă vinde ? decă nu vomă arunca pru- 
nile în căldarea de vinarsă, ce se înce- 
pemă cu ele?

Relativă la fabrice scimă toți, că 
spirtulă, ce se produce acolo, se între- 
buințeză, în precumpănire, la diferite ar
ticle de industria, la pregătirea loră, la 
spiceriă, farmaciă șcl. Fabricele deră nu 
voră siifiți dauna din moderațiunea seu 
abstinința nostră, fără pbte voră do
bândi când, devenițl buni lucrători, vom 
fi în stare să le oferimă cantități mai 
mari de bucata; eră decă s’ară înlesni 
unele articole de industria, ar fi numai 
în folosulă nostru. Invedereză deci, că 
la nici o întâmplare, n’am suferi la vin
derea bucateloră aceea daună mare, ce 
ni se vine din beutura de vinarsă.

(Va urma.)

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Lisabona, 11 Noemvre. Minis

trulă de răsboiu a demisionată.
Newyork, 11 Noemvre. Eri a 

isbucnită în fabrica de manometre 
Rochester tocă. Derîmându-se fa
brica, au fostu ucis! 12 omeni; ră
niți. 20 și îmormentați sub ruine 21.

Paris, 11 Noemvre. Călători 
svediăm esploratori prin partea 
vestică dela Congo au primită 
scrisori prin care se confirmă mbrtea 
lui Stanley.

Petersburg, 11 Noemvre. „Jour
nal de St. Petersburg" 4i°e cu 
privire la vorbirea resboinică a 
generalului Gurco, că trebue se 
aibă cineva unu mare gradă de 
jiesciință de a crede, că Gurco a 
vorbită așa ceva.

Madrid, 11 Noemvre. Canovas 
del Castillo a sosită în Madrid în 
mijloculă unoru manifestațiuni duș- 
mănbse. La localulu clubului con
servatorii au fostu sparte tote fe- 
restrile.

ULTIME SCIRÎ.
Pesta, 11 Noemvre. Se anunță, 

că conflictulu iscată între gtt- 

vernil și primatele Simor în aface
rea dela Tyrnau s’a aplanată defi
nitivă în favorea guvernului. Mi- 
nistrulă de culte și de instruc
țiune publică, contele Albin Csaky, 
a adresată o scrisore cătră cardi- 
nalulă Simor cu data de 28 Oc- 
tomvre, în care declară, că are in- 
tențiune a regula dreptulă de in- 
specțiune ală inspectorilor^ regesc! 
asupra instituteloră de învățământ 
catolice. Mai departe a rugată 
ministrulă pe primatele, ca se stă- 
ruescă ca testimoniile ce s’au dat 
fără de subscrierea inspectorului 
școlară se fiă subscrise ulterioru 
de acesta și ca directorulă dela 
preparandia din Tyrnau se fiă as
pru dojenită.

Primatele Simor a răspunsă, 
după cum scrie „Nemzet" cu data 
de 8 Octomvre, împărtășindă mi
nistrului Csaky că a luată deja 
măsurile dorite de elă. C’ună cu
vântă primatele s’a arătată forte 
prevenitoră față cu d-lă Csaky.

Roma, 11 Noemvre. Ambasa- 
dorulă Nigra, care plecă la Viena, 
duce contelui Kalnolcy insemnele 
ordinului Anunciatei, ce i s’a con
ferită din partea regelui Umberto.

Atena, 11 Noemvre. F6ia ofi
cială publică logodna princesei gre
cesc! Alexandra cu marele duce Pavelu 
ală Rusiei.

Parisu, 10 Noemvre. In ședința 
de ac|i a camerei francese a de
clarată ministrulă de răsboiu Frey- 
cinet între altele: Ar fi ună lucru 
chimericu as pera, că vomă pute 
scade bugetulă de răsboiu. Trebue 
să ne pregătimă chiar a face 
sforțări estraordinare spre a asigura 
apărarea țării. O țeră mare trebue 
să facă, ca onărea și demnitatea 
să nu depindă decâtu dela ea în
săși. (Aplause) Pe câtă timpă nu 
se va pute schimba situațiunea 
generală, nu putemă spera, că bu
getulă de răsboiu va pute deveni 
mai mică de 550 miliăne. Chel- 
tuelile nostre n’au ună caracteră 
agresivă și nimeni nu se va mira 
că Francia ■ vrea se-și asigure inde
pendența înaintea întregei Europe. 
(Viue aplause.)

Cursulu pieței Brașovu
din 9 Noemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.37 Vend. 9.40
Argintă românescă . „ 9.30 Î1 9.35
Napoleon-d’ori ... „ 9.63 M 9.66
Lire turcescl . . . . „ 10.92 10.95
Imperiali.................... „ 9.92 n 9.95
GalbinI................... „ 5.70 ■ M 5-74
Scris, fonc. „Albina" 6U/O „ 101.- —.—

» » n • ’ ’. 0 „ 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 126.- n ’ 127.—
Discontulă .... G7a—87o pe ană.

Cursultt la bursa df Viena
din 10 Noemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4%................................. 101.80
Renta de hârtiă5°/0 ............................. 92.30
Imprumutulil căiloră ferate ungare . 144.75
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma'emisiune) . . 98.60
Amortisarea datoriei' căiloră'ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 116.75
Bonuri rurale ungare........................ 105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare........................104.75
Bonuri rurale transilvane ..... 104.50
Bonuri croato-slavone.............................104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă.................................. • . 99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului............................................123.25
Renta de hârtiă austriacă. .... 82._
Renta do argintă austriacă... . . 82.75
Renta de aură austriacă.................... 109 90
LosurI din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 876.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 303.—
Acțiunile băncei de credită austr. . 308.—
Galbeni împărătesc! .................... 5.77
Napoleon-d’ori ........................  9,64
Mărci 100 împ. germane . . / » . 59.70
Londra 10 Livres sterlings .... 121.75

Editorii și Redactorii responsabilii :
Dr. Aurel Mureșianu.
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Cea mai bună 66,36-25

Hârtie de țigarrete
este veritabilul^

fabricată francesii 
de GAWLEY & HENRY, în PARIS

A se feri de imitajlune.

Acestă hârtia se recomandă cu căldUră 
din partea domnitorii Dr. J. J. Pohl, D. E. 
Ludwig, 1). M. Lippmauu, profesori de chi
mie la universitatea din Viena, pentru cu
rățenia sa absolută și pentru că nu are în 
consistența șa nici o materia stricăciosă;

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al 
brecht & Zillich.

Trenulu 
Trenul!

Trenul! 
Trenul!

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta:

de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
mixt! Nr.

2.
accelerat!
mixt! Nr,

II.

MMI» rAURItANTV

17, rus Berangei-, â PARIS

-—C3

TAC-RIMIIJÎ DE l’KTIQDETT.K

Bursa de Bucurescî.
Cotă oficială dela 28 Octomvre stFv. 1888.

Cu mp. vend.
Renta română 5u/0 .... — —
[Renta rom. amort. 5% • • . 96.«/2 97.—
Renta convert. 6°/0. —.— . —

Î1 n „ 9% 97.— 97-’/4
., urban 7% • . 106. */ 4 107-—

>1 „ „ 6%. . . . —• —
•î h „ °®/o • • • • 94.’/4 95.—

Banca naț. a Rom. 500 Lei.

A vist d-lorU abonați! ir*

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerâțiuner''să 
binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștalii și numerii de 
;pe fâșia sub care au primit! diarulu nostru până acuma.

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

Adminîstraț. „Gaz. Trans.“

Trenul!
Trenulu

Trenul! 
Trenul!

a) 
V
c)
d)

Dela

Din

a) 
V
c)
d)
e)

Dela
Ti 

n

T

n

315: 4 ore 10 minute dimineța.
Dela Brașovd la Bucurescî:
Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
318: 1 oră 55 minute după amedl.

Sosirea trennrilortt:
I. Dela Pesta la Brașovi):

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixt! Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:

mixt! Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl. 
accelerat! Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

B. Sosirea postelortl:
Reșnovu-Zernesci-Brană la Brașovu: 10 ore înainte de amed 
Zizinu la Brașov!: 9 ore a. m.
Secuime la Brașov!: 6 ore sera.
Făgărașă la Brașov!: 2 ore dimineoa.
Săcele la Brașov!: 6 ore 30 minute sera.

A. Plecarea posteloru:
b Brașov! la Reșnovii-Zemesci-Brană: 12 <5re 30 m. după ameții. 

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

n

Ti

Ti

n
n

Se deschide abonamente pre anuln 1888
la

77

AMICULU FAMILIEI. Piaru beletristicii și enciclopedicîi-literarîi — cu ilustrațiuni. — Cursul! XII. — Apare în 1 și 15 <^i 
1 a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumbse; 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 Românilor! de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunî din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturor! indivicjilor! 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețul! de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă orî maree poștali.

PREOTULU ROMANII. ț)iaru bisericesc!, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursul! XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘/2— 372 c61e; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoților! mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturor! sciințelor! teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesu funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totu soiul! de a- 
menunte și scirl cu preferința celor! din sfera bisericesc!, scolastică și literară. — Prețul! de prenumerațiune pre anul! întreg! 
e 4 fl.—pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanțîi primescu gratisu totu alu patrulea esemplară.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

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

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

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

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

Cuvântări bisericesci la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Ună volum! de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericesci întrece 
tote opurile de acest! soiu apărute 
pănă acum — având! și o notiță is- 

. torică la fiă-care sârbătore, care arată 
( timpul! îutroducerei, fasele prin cari 

a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sârbătore. Prețul! e 2 fi.

Barbu cobzariulfi. Novelă origi
nală de Emilia.Lungu. Prețul! 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
■ lina C. Z. Rovinaru. Prețul! 20 cr.

Idealul! perdutQ. Novelă originală 
, de Paulina G. Z. Rovinaru. Prețul! 
< 15 cr.

Opera unui omu de 4>ine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea

li lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi- 
i naru. Prețul! 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
i de Georgiu Simu. Prețul! 10 ,cr.

Codreanfi craiulă codrului. Baladă 
I1 «le Georgiu Simu. Prețul! 10 cr.

Ultimulu Sichastru. Tradițiune de 
I Georgiu Simu. Prețul! 10 cr.

Elu trebue să se însore. Novelă 
! de Maria Schwartz, traducere de N. 
H Fi Negruță. Prețul! 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețul! 20 cr.

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

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le-“ 
gouve. Prețul! 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețul! 50 cr.

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

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

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

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

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

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volum! de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
CU puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețul! 20 cr.

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, H, UI, IV, cuprindă materii 
fdrte interesante și amusante. Prețul! 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețul! 30 cr.:

Colectă de recepte din economiă, 
industria, comerciu și chemiă. Prețuia 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosul! 
elevilor!' normali (preparandiali), a în
vățătorilor! și a altor! bărbați de scdlă, 
de V. Gr. Borgovan!, profesor! pre- 
parandial!. Prețul! unui esemplar! cu 
porto francat! 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflăm! 
vre-un! opă, întocmit! după lipsele 
scolelor! nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îl! și recoman
dăm! mai alesă directorilor! și învă
țătorilor! ca celor! în prima liniă in
teresați.

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

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

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Uni volum! de peste 30 
cole. Prețul! 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesori. 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 fdrte bogată a acestui op 
— cuprindând! composițiunl de tot! 
soiul! de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folos! de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețul! 
1 fi. 10 cr.

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

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scota poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavril! Trifu profesorii preparan- 
dial!. Prețul! 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesci 
forte frumos! ilustrată. Prețul! unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculă mărgăritar^ sufleteștii. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesci 
— frumos! ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețul! unui 
esemplară broșuratu 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. Prețul! 
unui esemplară e 10 cr.; 50—3 flor.; 
100=5 fl.

Visultf Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-ijeu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru^ 
mose. Prețul! unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosii. 
Prețul! unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografa A. MUREȘIANU, Brașovu


