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Gruvernulu ungurescă se sbate 
și’ș! frământă mereu capulă,, ca se 
afle mijlbce noue de a mai mân
tui saculă visteriei de golulu cum
plită ce-lă amenință.

A pusă dări peste dări de nu 
le mai poți ține rendulu, încordândă 
puterile de contribuțiune ale po- 
porațiunei pană în punctulu de a 
se rupe, și cu tote astea totă nu 
o scote la cale se acopere chel- 
tuelile. Din contra s’a văzută și 
se vede nevoită se facă nenumă
rate împrumuturi la casele de bănci 
în streinătate, mai cu semă la a 
lui Rothschild, pentru ca se mai 
cârpescă finanțele statului și ast- 
ielu se mai amâne și ruina finan
ciară. ’

Der aceste împrumuturi au ur
cată deja datoria statului pănă la 
unu miliardă și jumătate, așa că 
guvernulă ungurescă s’a vec|ută 
ajunsă în trista [situațiune de 
mai pute plăti nici dobenefile, 
la rendulă loru s’au urcată 
sumă enormă de milione.

In astfelă de împrejurări,
Tisza trebuia se se iacă luntre și 
punte, ca se potă trece și peste 
acestă prăpastiă financiară. La 
dări nouă nu’și mai putea lua re- 
fugiulă guvernulă, căci nu scimu, 
cjău, pe ce ar mai pute pune dare, 
după-ce n’a avută grije se ’mbu- 
nătățescă starea materială a popo- 
rațiunei, incapabilă fiindă a tace 
acesta. Ca se facă economii în 
bugetu erăși nu pote, pentru că 
rămână pe drumuri sumedeniă de 
flă mâneți, cari esistă numai din 
grația sfântului bugetă. Totă așa 
nu pote se înceteze cu risipa pen
tru realisarea ideii de maghiaji- 
sare, pentru că șoviniștiloră de 
geba te încerci se-le scoți nebu
niile din capă.

Ceva însă trebuia făcută, ca 
se scape finanțele statului de fa- 
limentă, ori mai bine <fisu oa 9® 
se mai amâne falimentulă. D-lă 
Tisza, după multă bătaia de capă

a nu 
care 
la o

d-ia

unele 
adune

a aflatu unu mijlocii, alu cărui 
succesu e forte îndoiostl.

Anume s’a hotărîtu, ca 
din datoriile statului se le 
într’o singură datoriă, timpulu 
pentru plata lord se se prelun- 
gescăy dobenȚile se fiă ceva mai 
mici, și în schimbă pentru aceste 
concesiuni ce le făcu creditorii, 
adecă aceia cari au împrumutată 
statulă, suma acestora datorii se 
se considere sporită cu unu nu
mără însemnată de milione.

Cele mai multe din aceste da
torii suntă cele tăcute pentru con
struirea căiloră ferate, er tote îm
preună se urcă la peste patru sute 
cinciȚec! de milione. Dobencfile 
ce le plătesce statulă pentru a- 
ceste datorii șe urcă peste treiȚecI 
și cinci de milione. Pentru ca’ 
statulă să nu mai plătescă atâta 
dobendă pe ană pentru aceste 
datorii, d-lă Tisza a intrată în 
tractăr! cu casa Rotschild în sen- 
sulă ca acesta se se învoiască a 
prelungi terminulă de plată ală 
acestoru datorii dela 15 ori 20 de 
ani la 70 pănă la 85 de am și 
să’i plătescă procente mai mic! 
la sută, în schimb însă statulă se 
îi datoreze pentru cele patru sute 
cinci4eci și mai bine de miliăne 
suma de șese șute de milibne, 
cum cfice „Ellenzek".

Acestă însemneză „conversiune11.
Astă operațiune d-lă Tisza o 

face pe socotela și pericululă sta
tului, fără nici (o garanțiă, că se 
va ajunge scopulă propusă. în
suși „marele ministru de finanțe11 
Tisza nu a îndrăsnită să declare 
categorică, în raportulă motivelor 
ce le-a adusă pentru susținerea 
proiectului seu, că în adevăru 
acesta conversiune are se aibă 
succesă, ci s’a mărginită a spune 
numai că „speră" și „crede" că 
operațiunea va ave succesu.

întrega întreprindere 
se face pe base nesigure, 
oparte dobenȚile ce le 
statulă voru fi reduse cu 
forte mică, de altă parte 

pare a 
căci de- 
plătesce 
o sumă 
datoria

statului e sporită cu o sumă co
losală de milione, nu e apoi nici 
garanțiă în privința succesului, și 
posesorii de obligațiuni de ale a- 
cestei datorii voru ave să ia pro
cente mai mici la sută. Decă voră 
fi recompensați prin cursulă obli- 
gațiuniloru, nu se scie. Acesta 
aternă de împrejurări și situațiuni.

Așa stă lucrulu cu proiectulu 
de conversiune ală d-lui Tisza, care 
a fostă primită de camera depu- 
tațiloră unguresc!. Atâta e sigură, 
că prin elu datoriile statului crescă 
enormii, și nimenea nu pbte ga
ranta, că nu se voru contracta 
noue împrumuturi, decă starea de 
neliniște în situațiunea din afară 
se va reîntorce, precum 
dintr’o telegramă de acȚi, 
meni temeri esișță chiar în

se vede 
că ase- 
Berlină.

accen-piarulă francesă „Eappelu a 
tuată de curendă, că 8000. de AlsațianI 
faoă parte din legiunea francesă a strei
nilor ă și cu tote că sciu, că în casă de 
răsboiu fiindă prinși mortea le e sigură, 
rămână la postulă loră. „Rappel" e de 
părere, că ar fi celă mai bună lucru de 
a numi acea trupă directă „regimentulă 
Alsațianiloră“.

„Nordd. allg. Ztgu, organulă lui Bis- 
mark, s’a mâniată focă asupra lui „Rap
pel" din causa propunerei sale și (jice că 
ar fi trecută pote cu vederea expecto- 
rările lui „Rappel", decă nu ar sci că 
acestă (fiară este proprietatea ministru
lui francesă Lokroy. Din acesta împreju
rare, (fice foia bismarkiană, se pote de
duce. că guvemulă francesă aprobă 
afițarea la răsboiu. Decă der pacea nu 
Be va pute susține răspunderea va căde 
numai asupra Franciei. (Sic!)

Intr’altălocă „Nordd. allg. Ztg.u sus
ține, că creditulă de răsboiu ce-lă cere 
dela parlamentă ministrulă Freycinet, are 
o însemnătate răsboinică. Planurile de 
revanșă ale Francesiloră dau situațiunei 
timbrulă ei caracteristică și marchisulă 
de Breteuil a. făcută o cutezată afirmare, 
când a cjisă, că Europa nu dubiteză în 
iubirea de pace a Francesiloră.

E bătătorii la ochi, că foia bismar- 
kiană se silesce cu totă adinsulă a pre- 
senta pe FrancesI ca pe nisce uneltitori 
în contra păcii. Intr’aceea s’a petrecută 
în Petersburg o demonstrația pentru pace 
a coloniei francese de acolo.

Joia trecută adecă au asistată frun
tașii coloniei francese în Petersburg cu 
ambasadorul^ d-lă de Laboulaoe în 
frunte la serviciulă divină ce s’a cele
brată pentru fericita scăpare a Țarului 
rusescă și a familiei sale la catastrofa 
de pe drumulă de feră din 29 a luuei 
trecute. Preotul coloniei francese, Părere 
Lagrange, a ținută cu acestă ocasiune o 
vorbire, arătândă câtă de multă este iu
bită și venerată Țarulă de poporală 
rusescă și adaugendă, că întrega Fran- 
ciă nutresce aceleași sentimente pentru 
împăratulă. Rusiei, care.formeză ună ra- 
dfimu alpăcii pentru intriga Europă. Prove- 
dința, clise preotulă francesă, a scăpată 
vieța Țarului pentru binele și fericirea 
poporeloru și spre apărarea păcii, de care 
Francia are așa de mare lipsă. D-lu La
grange a presentată apoi pe Țarulă, care 
este cu frica lui Dumnedeu, ca pe ună 
modelă pentru toți omenii și în fine a 
reamintită împrejurarea, că vagonulă, în 
care se afla familia împărătescă în tim- 
pulă catastrofei, a aparținută odinidră 
împărătesei Eugenia.

Despre nou alesulă președinte ală 
Stateloru- Unite nordu-americane, generalulă 
Beniamină Harrison, se scrie, că unulă 
din strămoșii săi a fostă acelu generală 
Thomas Harrison, care la 13 Octomvre 
1660 fu decapitată în Londra, pentru a 
subscrie sentința de morte a lui Carolă 
I. Ună urmașă ală lui Thomas Harrison 
s’a dusă din Anglia în Virginia (Ame
rica) și s’a căsătorită acolo cu nepota 
unei principese indiane Pocahvetas, fiica 
regelui Povhatam-Sachem. Ună fiu năs
cută din acestă căsătoriă a fostă acelă 
Beniamină Harrison, care a subsemnată 
la 4 Iulie 1776 declararea de indepen
dență a Stateloră-Unite. Urmașulă lui, 
actualulă președinte, este der ună ame
ricană adevărată, în a cărui vine curge 
și sânge indiană.

Convențiunea încheiată de lordulă 
Salisbury cu Germania, privitore la o co- 
operațiune maritimă de-alungulă litora-

X

(:

FOILETONULU „GAZ. TRANS.u

(p)
Unu mortîi între vii.

(Novelă englesescă.)

IV
Laudele ce i-le făcea lordului tatălă 

Alicei nu mai aveau capătă, și atâtea’i 
vorbia despre elă Alicei, încâtă oopila 
din ce în ce se interesa mai multă de 
elă, deși numai cu ore-care frică se gân- 
dia la locuința loră în Manfries.

In timpă de două săptămâni eis’au 
mutată.

Dumfort trăia acum liniștită. Alice 
însă era cuprinsă de-o neodihnă veclnică; 
der neliniștea ei nicl-odată nu șl-a tra- 
dat’o nici măcară cu o vorbă. Și ea 
grija tare de asta, ca nu cumva vor- 
bindă ceva rău se turbure bucuria părin
telui seu.

Lordulă aștepta prima întâlnire cu 
frică și cu îngrijire.

Alice era de-o frumseță răpitore.

“....
murmura Alice.

, dise 
datorescă, 
din Man-

Când, tatălă ei o introduse în odaia lor
dului, ea purta o îmbrăcăminte simplă 
și nepretențiosă, der cu tote acestea era 
cuceritore. Fața ei tristă, graiulă ei fi- 
rescă, ar fi fermecată pe orl-cine. In 
părulă ei se vedeau acățate câteva flori 
albe, er haina ei nâgră se potrivia forte 
bine cu talia și cu fața ei.

Când o vădu lordulă, era seriosă și ză
păcită- Elă vorbi multe și abia din 
când în când făcea alusiunl și la Alice, 
care era albă ca zăpada.

„De bună semă nu’țl va plăce con
versația nostră, d-șoră Alice1

„Cum nu, Milprd?"
„Intr’adevărO, d-le Dumfort" 

lordulă, „mare mulțămită îți 
pentru-că ai dată castelului 
fries atâta poesiă, ca"....

Alice neliniștită se scula 
său, în vreme ce lordulă 
buzele.

„Miss Alice", grăi elă îndreptându-se 
spre tăcuta copilă, „ml-ar plăcea decă 
d-ta te-ai deda să locuescl în Manfries; 
eu m’am silită să ’ml întocmescă odăile, 

din locuit! 
îșl mușca

câtă mai bine de locuită, der acum or
donă d-ta să țl-se arangeze după gus- 
tulă d-tale. Damele în privința acesta 
suntă superiore cavaleriloră".

„Oh, Milord, acesta e mare..."
„Mistress Tarket, fosta mea crescă- 

tore, e o femeie tare de cinste și ’i 
vei face multă bucuriă cu asta. Află 
că este puțină cam vorbăreță și pururea 
se plânge. De altmintrelea e o ființă bine
cuvântată, totdeuna te va însoți la Edin
burg seu vâra la băi decâte ori vei voi.

„Milord", răspunse fata zăpăcită, 
„eu nu dorescă lumea mare1*.

„Decă îți place singurătatea, atunci 
îți stau la disposițiă parcurile, roibii, 
sala de desemnă, instrumentele musicale 
și biblioteca mea. Eu peste două săp
tămâni voiu călători spre răsărită și în 
loculă meu le poți folosi. d-ta tote acele 
așa ca și mine.“

„Și ai pute d-ta să ne lași singuri, 
Milord?"

„Da, d-șoră!“
„Si când te vei reîntdree?"
„Peste doi seu trei ani!"

„Alice se mișcă cu neliniște la cu
vintele acestea, în cari se cuprindea a- 
tâta durere.

Lordulă încă ’șl simția inima împo
vărată și apropiindu-șl mâna de părete 
trase de o sîrmă, er ună clopoțelă da 
semnă la mistress Tarket să se presents.

Femeea, care purta la stânga șur- 
țului o mare legătură cu chei, se pre- 
sentâ numai decâtă și clătinându-se pe 
locă se plângea, că abia o biruescă pi- 
ciorele.

„Recrează-te, dragă Tarket," (fise 
lordulă, șl-apoi se conduci pe stimabila 
nostră streină în apartamentele d-sale.“

Odăile, în care întrară, o uimiau pe 
Alice. Splendorea se revărsa din tote 
părțile. Odaia mijlocia, ai cărei păreți 
erau de marmoră albă, cu oglindi și cu 
tablouri minunate, avea tavanulă ornată 
cu covore orientale; de marginile feres- 
striloră se vedeau arangiate în rendă 
simetrică die cu flori din orientă, er mo
bilele erau de-o strălucire și frumsețe 
legendară. Dela odaia acesta spre drâpta 
se deschidea o sală ovală, cu mese ro 
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lului Africei de ostii, nu prea este apro
bată în cercurile parlamentare englese. 
Unii se temă cu deosebire, că prin co
operarea cu Germania, care are descopă 
suprimarea corner evului cu sclavi, Anglia 
ușorii ar pute fi încurcată în conflicte cu 
căpeteniile indigene, cari ar pute peri
clita vieța și averea misionarilor^ și a 
comercianțiloră englesî. Cu deosebire 
însă a produsă bănuieli acelă punctă ală 
convenției, după care Anglia promite a 
sprigini pe Germania și în măsurile, ce 
voiesce să le ia spre a împedeca impor- 
tulă de arme în Africa. Se crede prin 
urmare, că în parlamentă se voră nasce 
viue discusiunl din causa acestei con
venții.

Guvernulă francesă a numită ca am
basadorii ală Franciei în Roma pe d-lă 
Mariani. Acestă numire a produsă mare 
mulțumire în sinulă guvernului italiană. 
Ambasadorulă Italiei în Parisă, genera- 
lulă Menabrea, a felicitată din causa a- 
cesta pe ministrulă Goblet, esprimândă 
speranța, că noulă trimisă ală Franciei 
va sci se delăturese neînțelegerile esistente 
intre Francia și Italia. Ministrulă G-o
blet răspunse, că Mariani merge [la Roma 
nu numai cu cele mai bune intențiunl 
personale, ci și cu instrucțiuni conciliante.

SCEEtlLE PILEI.
„Kolozsvar“, în Nr. 259, ocupân- 

du-se cu articululă nostru de fondă pri- 
vitoră la numirile de visitatorl școlari, 
ne asigură, că între acești visitatorl șco
lari se află nu numai ună protopopă ro
mână, ci mai mulțl preoți și alțl Ro
mâni. Se miră „Kolozsvar“, ce avemă 
noi contra acestoră denumiri? Dâcă gu
vernulă trimite Unguri ca să visiteze 
scolele, nouă nu ne place, decă trimite 
Români, erășl nu ne place. Ar fi do
rită der foia ungurescă să spunemă, din 
ce naționalitate amă vre noi să se nu- 
mescă visitatorl de scole ?

De nici o naționalitate n’are să nu- 
mescă guvernulă ungurescă visitatorl 
pentru scolele nostre; mulțămescă-se cu 
inspectorii școlari și cu comisarii dela 
esamene; încolo să dea pace scoleloră 
românescl. E treba autorităț'îloră nostre 
bisericescl să numescă visitatorl. De in
gerințele guvernului suntemă sătui pănă 
în gâtă.

* * *
Ministrulă de honvecți a adresată mu

nicipiilor ună cerculară în afacerea lu- 
crăriloră pregătitore pentru recrutarea din 
1889. La asentare au să fiă chemați 
tinerii năsouțl în 1869, 1868 și 1867. 
Pănă. ce se va decide definitivă asupra 
convocării clasei a patra de etate (1866) 
în vre-ună cercă său altulă, ministrulă, 
considerândă resultatulă nefavorabilă ală 
asentărei din anulă acesta, ordonă să se 
tacă conscrierea și lucrările pregătitore 

tunde, cu flori și tapete chinesescl, cu 
cărți frumăse, er în fund erau așezate o 
harpă și ună piană. Lângă o ferestră 
era masa de lucru și ună minunată 
scaună cu brațe. In unghiurile casei se 
ridicau maiestosă busturile sciitoriloră și 
mariloră artiști, între cari loculă primă 
îlă ocupa mărimea și fala Englesiloră 
Schakespeare.

Mistress Tarket îi vorbi forte multă 
despre tăte ce vedea Alice, se plângea 
însă că se risipescă bani pentru astfelă 
de nimicuri. I arătă apoi tablouri isto
rice și artistice, precum: Coriolană în- 
naintea mamei sale, Romeo și Iulia în 
cripta mortuară, Hamlet care îngenun- 
chia înaintea tată-său, pe nebunulă rege 
Lear în mijloculă furtunei, Othelo înain
tea patului femeei sale, și pe sângerân- 
dulă Iuliu Caesar cum privia spre Bru
tus, ș. a. Intrară apoi în camera de 
durmită, ală cărei pată albă ca zăpada, 
pictura tavanului, fineța tapeteloră și 
lampionele cele albe ca trandafirii făcură 
pe Alice să amețescă de frumsețea loră. 
Totă obiectulă și fiă-care tablou părea 

cu privire la clasa a patra de etate în 
tote cercurile de asentare.

i **'
Scirea publicată în Nr. 238 ală foiei 

nostre, cu privire la constituirea Eforiei 
scăleloră centrale române din locii, are ne- 
voiă de o rectificare și anume :• președinte 
ală Eforiei a fostă alesă d-lă advocată 
Nicolau Strevoiu, er nu d-lă Ionă Străvoiu, 
precum din erdre s’a publicată.

Intr’ună apelă, îndreptată dilele 
acestea cătră proprietarii din Ardeală, 
se face cunoscută, că ministrulă preșe
dinte Tisza are în vedere înființarea 
unei fabrici, de zaharu în Ardelii, cu con- 
dițiune, decă proprietarii din Ardelă- se 
voră obliga prin contractă, că voră cul
tiva sfecle dela anulă 1889 încependă pe 
ună teritoriu de 5000 de jugăre și pe 
durată de 10 ani. Prețulă unei măjl de 
sfecle în sensulă contractului ar face 
65 cr. și e proiectată se se dea produ- 
cătoriloră de sfecle ca anticipațiune câte 
15 fl. de fiăcare jugără și totodată să 
li se facă o reducere de preță pentru 
transportulă pe calea ferată..

* .$■ *
Unii Nasarinână, mai nainte de re- 

ligiunea romano-catolică, dorindă a se 
căsători validă după legile bisericescl și. 
civile cu o femeiă de religiunea greco- 
catolică, a pretinsă dela preotulă mi
resei să-i cunune, însă fără de a înde
plini ritualulă religiosă prescrisă de bi
serică pentru cununii. Preotulă' mirăsei 
a respinsă pretensiunea mirelui, carele 
apoi contra acestei respingeri a recursă 
la Ministeriulă ung. regescă de culte. 
Ministeriulă cu provocare la ună res- 
criptă ală său anterioră referitoră laNa- 
zarinenl, respingândă cererea, totdeodată 
a enunciată, că căsătorii valide se potă 
încheia mimai înaintea preoțiloru religiu- 
niloră recepte prin lege cu împlinirea tu- 
turoră formeloră prescrise de legile bi
sericescl' și civile. Conviețuiri de altă 
soiu au a se privi ca concubinate.

** *
Forturile ce se ridică in jurulu Gala- 

țiloru la ȘendrenI și aiurea, suntă după 
ună sistemă cu totulă nou, scrie „Vocea 
Covurluiului“. Cupolele mici cu care se 
voră înarma și bateriile de artileriă, ce 
se calculeză a li se da, se crede că voră 
face din Galați ună punctă neatacabilă 
în casulă eventuală de ună resbelă, adaogă 
numitulă diară.

** *-
O nouă școlă s’a deschisă în Berladă 

în scăpă d’a învăța o meseria fetele sărace 
din acelă orașă. înființarea acestei scoli 
se datoresce d-nei Elena C. Andrieșă, 
care a înființată cu cFeltuelile sale acea 
scolă și a adusă o măestră care să în
vețe fetele cusătoria și croitoria.

Faptă nobilă vrednică de imitată.

că-i dice: Copilă, câtă te iubesce pe 
tine lordulă acesta!“

Der ea totuși se gândea la Regi
nald. Oh! Reginald n’ar fi dus’o în 
astfelă de locuințe splendide, ci într’o co
libă dela sată, ală cărei esterioră e totă 
așa de simplu ca interiorulă, der în lo
culă pompei și splendorei i-ar fi lucită 
ună zimbetă dulce, o privire fermecătore, 
o vorbă dulce și câtă ar fi ea de feri
cită avendu-le acelea!

Castelulă din Manfries însă numai 
în primele 'dile nu-i conveni Alicei. Mis
tress Tarket făcea totă posibilulă pen
tru îndestulirea și petrecerea ei, și în
suși lordulă o surprindea cu lucruri din 
ce în ce mai frumose.

0 împrejurare numai îi rănea inima 
sărmanei copile. Și anume, purtarea lor
dului față cu ea.

„In fie-care minută mă conving", îi 
dise odată Alice tătălui său, „că elă mă 
iubesce forte multă, și totuși pururea mă 
ocolesce; în timpă de patru dile numai 
odată am vorbită cu elă, der și atunci 
forte puțină, căci m’a părăsită îndată.

Serata cu danță, ce-o voră arangia 
tipografii din Brașovă 'Sâmbătă în -7 1. 
c. la 8l/2 ore sera în sala hotelului Nr. 
I promite a fi una din cele mai reușite, 
atâtă în ce privesce arangiamentulă, câtă 
și participarea publicului. S’au desfăcută 
deja multe, bilete și s’a îngrijită ca cei 
ce din' vr’o causă seu aîta nu voră fi 
primită invitare, să potă lua bilete sera 
la cassă. Pentru esecutarea pieseloră 
de danță a fostă angagiată musica mi
litară a regimentului ală 2-lea c. r. de 
infanteriă împăratulă Alexandru ală Ru
siei. Membr-ii comitetului de petrecere 
voră purta rosete în colorile interna
ționale ale tipografiloră: purpuriu-auriu- 
venătă-argintiu și negru, și aceștia garan- 
teză, că prin nimică nu se va turbura 
petrecerea. Nu va lipsi nimică ăpre a 
asigura reușita seratei și discipulii lui 
Guttenberg potă să spereze. că prima 
loră debutare le va aduce ună frumosă 
suocesă materială, er publiculă amatoră 
de danță de aici se pote aștepta la o 
plăcută distracția.

* * *
Din causa alegeriloră electorale amâ- 

nându-se ală II-lea Congresă alu Coope- 
ratoriloră din România pentru dilele de 
Sâmbătă, Duminecă și Luni (intrarea în 
biserică), 19, 20 și 21' Noemvre a. c., 
acesta se aduce la cunosciință pentru 
personele care voescă a participa la 
acestă con'gresă cu rugarea de a face 
cunoscută, spre a li se trimite biletulă 
de participare, conformă art. IV din Re- 
gulamentulă Congresului. Cererile de 
participare se potă face la d-lă D. C. 
Butculescu în BucurescI pănă celă multă 
la 15 Noemvre viitoră. Cu cererea de 
participare să se trimetă- și ună timbru 
poștală de 15 bani spre a li se trimite 
orice alte informațiunl împreună cu bi
letulă de participare.' Representanții 
pressei suntă rugați ;a face cunoscută 
delegații săi spre a le remite cuvenitulă 
biletă de liberă intrare. '

* r * *
Regimontulă teritorială de dorobanți 

din Dobrogea avendă ună efectivă estra- 
ordinară de mare, așa încâtă controlulă 
și administrațiunea întâmpină greutăți, 
ministrulă română de’ răsboiu a decisă 
înființarea unui ală doilea regimentă teT 
ritorială dă dorobanți dobrogeni. Chel- 
tuelile suntă prevădăte în bugetulă pe 
anulă 1889.

* i* *
Diarulu oficială alu Republicei fram- 

cese, în numărulă său de Duminecă, 4 
Noemvre 1888, publică nisce decisiunl 
ale ministrului lucrăriloră publice, dela 
17 Iulie și 31 Octomvre 1888,' și dela 
29 Septemvre și 31 Octomvre, dup'ă'cârl 
tinerii români și anume d-nii Alimă- 
neșteanu, Bădescu^ Mircea și ’Pereță au 
fostă autorisațl, după ce au trecută cu 
succesu unu esamenu de aptitudine, celă 
dinteiu a urma cursurile speciale ale

Decă se întâmplă să ne întelnimă în 
parcă ori în sala de sticlă, elă totdeuna 
se abate din cale’mi și celă multă decă 
mă prevesce de după perdele.

„Vedl, copila mea,“ replica Dumfort, 
„elă îți cinstesce durerea ta și se îndes- 
tulesce cu atâta, că te pote vede.“

„Nu de multă ne-am întâlnită și 
vorbită despre lucruri de așa de puțină 
interesă, câtă îmi venea să rîdă. Der 
privindu-i trista espresiune' a feței ini-a 
trecută voia de rîsă. Elă totdeuna este 
așa de tristă, și pe mine mă dore acesta. 
Mi-ar plăce să-i potă vorbi cu încre
dere, și să nu ia așa de seriosă răspun- 
sulă meu ce i-l’am dată în cimiteră. 
A fostă o hăbăucie din parte-mi. Lor
dulă de bună semă trăesce în greșita 
credință, că reserva lui îmi face bine, pe 
când în faptă purtarea lui mă mustră 
amară. “ (Vă urma.) 

scolei naționale de mine, și cei trei din 
urmă a urma cursurile preparatorii; eră 
d. Brătianu, vechiu elevă esternă ală 
scolei politechnice din Parisă, a fostă 
admisă, fără esamenu prealabilă, a urma 
cursurile speciale ale aceleiași scole de 
mine.

Inregistrămă , cu mulțămire aceste 
decisiunl privitore la tinerii Români, cari 
au sciută să se distingă printre ceilalți 
streini, prin studiile și aptitudinile loră.

Trupele de honvezi și de landwehr.
Pănă acum aceste trupe erau desti

nate a servi în timpă de răsboiu ca 
trupe de reservă și gărnisone de fortă
rețe. După noulă proiectă de lege, a- 
ceste trupe voră coopera în casă de 
răsboiu' alăturea cu armata comună, de- 
orece devină trupe de linia înteiu și 
voră fi mobilisate și transportate la lo
culă de operațiune deodată cu armata 
comună. Ca trupe de reservă și de gar- 
nisonă suntă destinate glotele.

Pănă acuma constă armata honve- 
diloră în timpă de pace din 92 de ba
talione de infanteriă și 40 de escadrone 
de husari. In timpă, de răsboiu fiecare 
din aceste batalione mai formâză, după 

| cum e statulă de mare,'încă câte una 
seu două companii de reservă seu câte 
o companie de întregire. In răsboiu com
paniile de reservă formeză 32 de bata
lione de linia a doua, cari portă numerii 
93 pănă la 124. Cele 40 de escadrone 
de husari honvedl formeză în timpă de 
răsboiu 10 regimente de câte 4 esca
drone de câmpă și două de reservă. A- 
ceste din urmă au să fiă formate în cas 
de, mobilisare. Cele 92 batalione de jli- 
nia întâiu și cele 40 de escadrone de 
linia întâiu suntă, cum s’a mai disă des
tinate să se lupte după ordinea de bă- 
tae în. linia înteiu și în faptă trupele de 
honvedl formâză 7 divisiuni de infante
riă și anume: divisiUnile 23, 37, 38, 39, 
40, 41 și 42. Cavaleria honvediloră îșl 
află loculă în ordinea de bătae parte în 
divisiuni de trupe de cavalerie, parte în 
așa numitele divisiuni de cavalerie, adecă 
aceea cavalerie, care se atașeză în nu
mără de două pănă la 3 escadrone la 
singuraticele divisiuni de infanteriă.

Efectivulă batalioneloră și a esca- 
droneloră de honvedl este în timpă de 
răsboiu totă aoela, ca a fiecărui batalion 
și escadronă ală armatei comune. Pe 
când cele 4 companii dela batalionele 
de infanterie ale armatei comune nu
mără 524 de bărbați Și'fiecare escadronă 
ală armatei comune 150 de călăreți, din 
contră efectivulă de pace ală unui bata- 
lionă de honvecjl numără 40 pănă la 50 
de omeni, care formeză o companie de 
cadre și efectivulă de pace ală -unui es- 
eadrotiă de hon'vetjl este de 48 de omeni 
și 37 de cai. Numai acele batalione de 
honvezi, care garnisoneză în locurile 
unde se află cele 7 comande de district 
(divisiune) au ună efectivă de 80 pănă 
la 125 de ămenl. Negreșită că adeseori 
se trece peste aceste efective pentru că 
de esemplu dela 6 Octomvre pănă la 
finele lui Noemvre la fiecare batalionă 
se face instruirea recruțiloră și vâra eser- 
cițiile anuale ca continuare a instruirei 
honvedimei. Proiectulă ministrului un
gurescă de honvecfl are de scopă de a 
înființa la fiăcare din cele 92 batalione 
de linia I, cari aveau pănă acum numai 

.o companiă de cadre,. alte 3 cadre de 
companii, și la fiăcare dintre cele 10 
cadre din regimentele de cavaleriă încă 
câte 2 escadrone de reservă. Ministrulă 
crede, că decă aceste cadre voră esista, 
deja în timpă de pace trecerea la efec
tivulă de răsboiu în casă de mobilisare 
se va esecuta mai ușoră și‘mai repede. 
In totă casulă nu’i va fi greu d-lui de 
Fehervary de a esecuta reorganisațiunea 
amintită, deorece are destui omeni la 
djsposițiune. La sfârșitulă anului 1886 
efectivulă după condice ală infanteriei 
de honvedl era de 167,966 de omeni, 
așaderă cu 31,035 de Omeni mai multă 
decâtă efectivulă normală de răsboiu, 
care e de 136,932 de omeni și la cava
leria de honvedl 24,793 de omeni, așa
deră cu 11,920 de Omeni mai multă de
câtă efectivulă de răsboiu, care e de 
12,873 de omeni. Dela finea anului 1886 
trebue că escedentulă de omeni s’a spo
rită. In efectivulă presentă în timpă de 
pace la autoritățile, comandele și ca
drele de honvedl. erau împreună cu ofi- 
Cerii la sfârșitulă a. 1886 cu totulă 8590. 
Decă proiectulă baronului de Fehervary 
va fi primită de legislativă, atunci trebue 
să se mărescă efectivulă în timpă de 
pace cam cu vr’o 4000 de omeni!

Este fără îndoială că reorganisafiu nea 
honvedimei va aduce după sine ijjreor- 
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ganisarea Landweralui austriaco, care 
constă din 82 de batalione de infanteria 
(cari formeză 22 regimente și 4 bata
lione) și din 6 regimente de cavaleriă 
de Landwer de câte 4 escadrone. La 
acestea se mai adaugă cele 10 batalione 
de vânători și cele două escadrone de 
vânători din Tirolă. Fiindii că Land- 
werulQ. austriacă la finea a. 1886 cu in
clusive Tirolulu după condice are unii 
efectivă de 220,000 de omeni reorgani- 
sarea lui după noulă proiectă de lege este 
numai o cestiune de bani. Deorece 
Landwerulă austriacă este destinată ca 
să formeze divisiunile de infanteriă .21, 
22 și 26 și în răsboiu să ia parte la luptă 
în prima liniă înteiu, reorganisarea ei va 
trebui să se facă deja în 1889.

întâmplări diferite.
Focii. In Clușiu au arsă în noptea 

de 10 Noemvre n. ună grajdă, două șo- 
prone și ună deposită de lemne ale ar
hitectului Ludwig Hirschfeld. — In Slîm- 
nieil a arsu casa acoperită cu paie a 
văduvei Tatu Paraschiva.. Paguba e de 41 
fi., der n’a fostă asigurată. — In Mcdiașu 
a arsă podulă casei lui Martin Muller cu 
trei cară de cucuruzii ce-liî păstra în 
podă, două ferdele de grâu și făină. Pa
guba e de 122 fi. și a fostă asigurată. 
— In Terșarii a arsă șura luilonă Hăr- 
țunO cu bucate cu totă. Paguba e de 
389 fi., asigurată n’a fostă. Păgubașulă 
bănuesce că i-a pusă focă ună locuitorii 
din comună.

Furtu. Din grajdulă lui Andreas 
Schemei din Nocrigu s’au furată trei 
epe. — Unui postovară din Sighișora, 
care se’ntorcea dela ună tergă, i-sa fu
rată peste năpte, în curtea unde’șl lă
sase canflii, postavă în sumă de 100 fi.

Patricidfl. Karl Kessler din HeturI, 
certându-se în săptămâna trecută în Si- 
ghișdra cu tată-său, îlă lovi cu o sapă 
atâtă de tare, încâtă sărmanulă tată muri. 
Ucigașulă e arestată și dată judecății.

Morte prin asftxiare. Ună cărăușă 
d9 lemne română, pe când se suia cu 
carulă pe ună drumă pedișă în pădurea 
Sighișorei, cădu din cară atâtă de ne
norocită, încâtă îi intră țeva pipei în 
canalulă de respirația și, ne mai putendă 
răsufla, muri.

Esposițîunea economică din Șercaia.
(Coresp. „Gazetei.

Reuniunea economică din comitatulă 
Făgărașului în anulă acesta șl-a ținută 
esposițiunea economică în 23 Septemvre 
st. n. în comuna Șercaia. Vădendă, că 
în d' irele române nu s’a publicată încă 
nimică despre acestă interesantă esposi- 
țiune, eredă că bine e, deși cam târdiu,. 
să descriu precum, voiu pute acestă es- 
posițiune.

Reuniunea economică a comitatului 
Făgărașului în ședința sa de primăveră 
a hotărîtă, că în anulă curentă esposi
țiunea economică să se țină în comuna 
Șercaia, ca centrală cercului cu acelașă 
nume.

D-lă protoprotore Iacobă Popeneciu 
a convocată de timpuriu inteligința 
din jură la o ședință în cancelaria pre- 
toreală, unde cei presenți, după o consul
tare prealabilă sub presidiulă d-lui conte 
de La Motte, au statorită programa și 
au alesă membrii în diferitele comisiuni, 
cari după câteva dile întrunindu-se s’au 
constituită și și-au începută activitatea. 
Ca locă de esposițiune pentru espunerea 
lucruriloră de mână (industria de casă) 
și a producteloră economice s’a destinată 
școla luterană, er pentru espunerea ani- 
maleloră loculă de tergă.

In dimineța dilei de 23 Septemvre, 
fiindii tote gata și fundă Duminecă și 
ună timpă tare frumosă, începură a se a- 
duna o mulțime de inteligență și poporă 
din tdte părțile cercului și comitatului. 
După 9 ore D-lă protopretore Popeneciu 
și D-lă președinte ală esposițiunei, con
tele de La Motte, însoțită de câțiva o- 
norațiorl și de mai mulțl călăreți, eșiră cu 
trăsurile la marginea hotarului, la „Ste- 
jerei“, spre întâmpinarea D-lui directoră 

ală bunuriloră erar. Rottler, carele ca 
vice-președinte ală reuniunei, în absența 
Dlui Comite supremă, a fostă onorată 
cu presidiulă și carele la 91/., ore a și 
sosită însoțită de D-lă vice-comite Gră- 
moiu, D-lă protonotară Turcu și Dlă pro- 
tofisică Ștefană Popă și de alțl inteli- 
gențî din Făgărașă și fură bineventațl 
de D-lă protopretore cerc, prin o vorbire 
scurtă der potrivită. In capulă comunei 
la frumăsă portă de triumfă i-au aștep
tată inteligința și poporală cu musicanții 
lui Rusu din Făgărașă. Aici i-au bine- 
ventată parochii din Șercaia, celă lut. 
în limbă germană, er celă gr. cat. ro- 
mânesce. D-lă președinte 11-a răspunsă 
și mulțămită în limba germană. De aici 
merserămă pe josă, după marșulă cân
tată de Rusu, pe strada frumosă împo
dobită cu mestecănl înplântațl de am
bele părți. Ajungendă la biserica lut. 
amu intrată cu toții în biserică unde 
s’au cântată câteva cântări și d-lă preotă 
lut. a ținută o predică dcas. forte inte
resantă pentru cei cari au sciută nem- 
țesce. EșițI din biserică, ne-amă aședată 
înaintea edificiului școlară. D-lă preșe
dinte ală espos. contele de La Motte, 
prin o vorbire scurtă ținută în tote trei 
limbile patriei, rugă pe D-lă președinte 
Rottler ca să deschidă esposițiunea.

După deschiderea esposițiunei D-lă 
președinte și ceialalțî Domni și Domne 
fură conduși prin tote trei odăile în cari 
erau arangiate obiectele espuse, adecă 
lucruri, de mână femeescî, product^ de 
câmpă și de grădină etc.

Tote au fostă peste așteptare bine 
repreșintate și arangiate, der cu deose
bire lucrurile de mână cusute și țesute 
de bravele Româncuțe ațâță au fostă de 
multe, varie și frumose, încâtă au pusă 
în uimire și au surprinsă plăcută pe 
toți visitatorii. Ca Română adevărată 
trebuia să’țl bată inima de bucuriă vă
dendă lucrurile femeiloră române, cusute 
și țăsute cu atâta gustă și dibăciă. 0- 
daia destinată pentru acestea n’a fostă 
destulă de spațiosă în raportă Cu nu- 
mărulă lucruriloră espuse.

Nu mă încercă a' descrie ori lăuda 
în specială nici unulă din multele și pre 
framosele;..lucruri, espuse,, și nici nu voiu 
numi și lăuda cu numele pe nici una 
dintre bravele esponente, pentrucă tăte 
merită laudă și recunoscință.

După vederea obiecteloră espuse în 
cele 3 odăi, imposantulă publică se în
dreptă spre esposiția de animale, cari 
încă au fostă forte bine repreșintate. Aci 
apoi s’au alesă și comisiunile juriului 
cari numai decâtă și-au începută acti
vitatea.

Proba cu plugurile s’a făcută în a- 
propierea comunei. Țăranii noștri ro
mâni prin producerea loră cu plugurile 
încă nl-au dată dovedi îmbucurătore des- I
pre desteritatea și emanciparea loră.

Cam pe la 2 ore p. m. întrunindu-se 
comisiunile juriului în loculă destinată, 
și-au făcută raportele și s’a enunțată re- 
sultatulă. După aceea inteligința se în
truni ,în mare numără la banchetă în ca
sele D-lui comerciantă Franoiscă Schnell, 
unde fiindă voioși cu toții pentru resul- 
tatulă esposițiunei, ne-amă aflată.și pe
trecută bine.

Numărosele toaste încă n’au lipsită. 
După banchetă întregă; publiculă se 

îndrepta spre loculă alesă pentru între
cerea în fugă cu caii.

Cu părere de rău trebue să mărtu- 
riseșcă, că cu câtă nl-a fostă curiosita- 
tea mai mare, de a vede acestă între
cere, sciindă că au venită destui omeni 
cu ■ cai buni de fugă, anume pregătiți 
spre., acelă scopă, cu atâta i-a fostă 
mai mare mirarea, când ajungâudă la lo
culă numită, amă văcuță că n’au cine 
se întrece în fugă cu caii. Nici unulă 
din cei cu cai buni și veniți anume nu 
mai era aci, toți se. depărtaseră cătră 
casă, din causă că timpulă înaintase, era 
seră. Au așteptată ce e dreptă destulă 
totă diua, șipote au cugetată, că lucrulă 
a rămasă nimica, și nu va mai fi nici o 
întrecere. Astfelă abia s’au aflată 3 inși, 

cari văcjendă că nu suntă alții cu cai 
mai buni, s’au folosită de ocasiune, și au 
fugită cum au putută ; destulă oă ei au 
căpătată premiile. Și decă nu fugiau de 
locă, ci mergeau numai în pașă cu caii 
încă erau siguri de premii, căci nu avea 
cine să’i întrecă Intr’adevără, că rău s’au 
păcălită cei cu cai buni.

De aicea apoi ne întorserămă la lo
culă destinată pentru juriu, unde s’an 
împărțită premiile bănescl. Relativă la 
acestea îmi permită a face unele obser
vări. După modesta mea părere pentru 
lucrurile de mână femeescî au fostă prea 
puține numai 2 premii bănescl. Mai de
parte, după ce sciută este că ce e sco- 
pulă esposițiunei și că pentru ună domnă 
ori domnă are mai mare valore o diplomă, 
decâtă câțiva florini, pe când pentru ță
rani și țărane premiile în bani, fiă câtă 
de mici, au cu multă mai mare valore 
decâtă o sută de diplome, ar trebui ca 
premiile bănescl se se dea țăraniloră și 
țăraneloră, er diplomele să se dea dom- 
niloră și domneloră. Cei inteligențl și 
cu stare ar trebui să afle mai multă mul- 
țămire și îndestulire în diplomele derecu- 
noscință’decâtă în câțiva fl. Și chiar și când 
11-se ofere, să renunțe în favorea țărani
loră lipsiți, căci numai atunci vomă 
pută să ne ajungemă scopulă ce-lă do- 
rimă, și atunci nu voră mai dice bieții 
țărani că: Domnii totă la Domni dau 
cinstea (seu banii). Cu ocasiunea aces
tei esposițiunl încă au primită premii 
bănești unii domni și domne chiar de cei 
cu stare, găburî (sasi) cum îi numesce 
poporală și dău n’au fostă atâtă de ga- 
lanțl, ca să renunțe în favorulă celoră 
săraci. Astădată însă le retâcă nu
mele.

După împărțirea premieloră| bănescl 
fiindă și seră, partea cea mai mare din 
numerosulă publică s’a depărtată cătră 
casă voiosă și cu plăcute amintiri. Au 
mai rămasă numai aceia, cari au luată 
parte la balulă aranjată în acea sără din 
incidentulă esposițiunei în otelulă din 
locă. Petrecerea a fostă vială și a du
rată pănă dimineța. Aci numai atâtă 
amintescă, că programa a fostă înțesată 
cu prea multe cerdașe și Unguri erau pu
țini, nu avea cine să lejdce.

Am înțelesă, că publicându-se des
pre acestă esposițiune’ în unele foi eco
nomice maghiare, meritulă și recunos- 
cința pentru laudabilulă succesă se a- 
tribue numai unora, pe când cei cari âu 
ostenită și jertfită mai multă nici nu-să 
pomeniți. Dreptă aceea, deși sciu, că 
cei cari facă mai multă nu așteptă laudă, 
totuși cfedă, că nimenuinu’i convine, și 
nici nu e cu dreptă, ca unii să semăne, 
er alții să secere de-a gata; în intere- 
sulă adevărului îmi permită a afirma, 
basată pe propria’ml convingere, că: me
ritulă și recunoscință pentru îmbucură- 
torulă reșultată ală acestei esposițiunl 
în primulă locă se cuvine Domnului 
protopretore Iacobă Popeneciu, carele a 
ostenită di și nopte și n’a cruțată nici 
jertfele materiale în interesulă esposi
țiunei. Nu , sciu, care altulă în loculă 
Domniei sale s’ar fi sciută acomoda și 
purta astfelă, atâtă cu inteligința, câtă și 
cu poporală din abestă cercă, i încâtă 
chiar și contrarii (esposițiunei) să lucre 
viribus unitis în favorulă aceleia. Prin 
acestea nu vreu să detragă ninflca din 
meritulă altora, nici nu voiescă a dice, că 
numai D-sa a făcută totulă singură. Nu, 
Domnepăzesce, pentru-că sciutăeste că: 
Unde’i unulă nu’i putere, unde-să mulțl 
puterea cresce. Toți au lucrată după 
putință în cerculă loră de activitate. 
Servescă-le de satisfacțiune și recompen
sare convingerea, că și-au făcută datoria 
în modă demnă de totă lauda.

In fine vă (jicii vouă, iubiți Români 
și Româncuțe: înainte cu Dumnezeu. 
Lucrați și vă rugați lui Dumnedeu. U- 
niți-vă ca frați și fiți stăruitori. Păstra- 
ți-vă și iubiți-vă limba și poporală stră- 
moșescă, mai multă decâtă viățai j

Unu participante.

Cununia. D-lă Dumitru Manole, can
didată de preoțiă, îșl va serba cununia 
cu D-șora Maria Ttibacu Duminecă în 6 
Noemvre v., în biserioa gr. or. din Tăr- 
lungenl.

Felicitările nostre!

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Budapesta, 14 Noemvre. Situ

ația visteriei statului în cuarta- 
lulă ală treilea este : veniturile cu 
8.021,933 fl.,cheltuelile cu3.483,214 
mai favorabile decâtăîn cuartalulă 
alu treilea din 1887.

Budapesta, 14 Noemvre. Ca
mera deputațiloră a primită pro- 
iectulă de conversiune în generală 
și în specială.

Berlinu, 14 Noemvre. In cer
curile bine informate se crede, că 
împrumutulă de 500 miliâne, ce 
l’a contractată Rusia în Parisă, e 
destinată pentru scopuri de înar
mare. E. temere, ca se va în- 
tărce starea de neliniște,cala înce- 
putulă anului.

Parisu, 14 Noemvre. Cu oca
siunea desbaterei bugetului minis
trului de esterne, Goblet a vor
bită despre situațiunea din afară. 
Francia, (jise elă, nu amenință pe 
nimenea, nu se teme de nici o 
provocațiune, nu pregătesce nici 
o cucerire, susținerea păcii este 
celă mai înaltă interesă ală țerii.

Sofia, 14 Noemvre. Soirile 
despre turburări în Bulgaria suntă 
neîntemeiate. Principele se află 
bine.

BucurescT, 14 Noemvre. Par- 
lamentulă a fostă deschisă de Re
gele. Mesagiulă tronului constată, 
că raporturile cătră t6te puterile 
suntă fărte satisfăcetâre, mulță
mită înțeleptei politici, care do- 
vedesce, că România este ună pu
ternică elementă de pace și de 
siguranță.

Necrologu. Theodor Kuhlbrandt, pro
fesorii de gimnastică la școlele ev. să- 
sescl din loch, a încetată din vieță erl 
dimineță, în verstă de 30 de ani.

Cursuîu pieței Brașovu
din 14 Noemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.38 Vend. 9.40
Argintii românescă . „ 9.30 n 9.85
Napoleon-d’orI . . . „ 9.64 M 9.68
Lire turcesc! . . . „ 10.92 M 10.95
Imperiali................... „ 9.92 n 9.95
GalbinI................... „ 5.70 M 5-72
Scris, fonc. „Albina0 6% „ 10L— ji -53—

„ „ n &°/o „ 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 125.- M 126.—
Discontulă .... 6'4-8% Pe anti.

Cnrsulu la bursa de Viena
din 13 Noemvre st. n. 1888.

Renta de aurii 4%............................... 100.95
Renta de hârtiă5%.................................92.—
Imprumutulii căiloră ferate ungare . 144.75 
Amortisarea datoriei căilortî ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98.60
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

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

ostil ungare (3-a emisiune) . . 116.80 
Bonuri rurale ungare..............104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banată-Timișă ; . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare . . . . . 104.50
Bonuri rurale transilvane..........104.60
Bonuri croato-slavone............. 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescii ; . . '............................ 99.50
Imprumutulii cu premiulH ungurescii 131.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului.....................  123.50
Renta de hârtiă austriacă .... 81.95
Renta de argintii austriacă .... 82.60
Renta de aurii austriacă.................. 109 95
LosurI din 1860 ..........................  139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 876.—
Acțiunile băncei de credita ungar. . 301.— 
Acțiunile băncei de credită, austr. . 306.— 
Galbeni împărătesei ................... 5,77
Napoleon-d’orI ........ 9.66
Mărci 100 împ. germane........................59.80
Londra 10 Livres stărEnge . . . . 131.95

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Ciross, în li
brăria MiTiculae Ciurcu' și Adolf 
Albrecht._______________________

Editorii și Redactorii responsabilii:
Or. Aurei Mureșianu.
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§J Importantă pentru fumătorii de țigări de hârtia
x este cea mai fină

| iW- LA COCARDE
recomandată de cătră cei

T e curată și fină și pentru

și cea mai bună hârtia de țigări

mai renumițl profesori de chimiă pentru că 
că nu este amestecată întrînsa nici unii felii 

O de materiă stricăciosă sănătății. Acestă hârtiă a și fostă premiată la 
0 Exposiția iubilară în Australia de sudă cu medalia de aură, pe teme- 
0 iulă calității sale deosebită de bune.

Acestă hârtiă La Cocarde precum și cartușele de țigări făcute 
X dintrînsa se pdte cumpăra dela tjțl vendătorii de tabacă, trafioanțl, 
x și dela engrosiștii de marfă de Numberg și de hârtiă din Transilvania, 
x Publiculu să se ferescă de imitațium.

Ch. Schiitz.
WLea.180,8-4

'r J..

Morunii prospetu, viu,
escelentti de bunii, se află de vânzare în pieță Vi
neri în 4 Noemvre n. la N9CUUIE GH9GHINI 
pescarii în Brașovu.

Prețiilu 1 fi. chilogramulii.
Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 

lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

DE VENDABE
cu prețu eftinu:

Bone cazane cu vaporii verticale, doue 
mașine cu vaporii stabile, diferite verteje de 
ridicată, țevi de metalti, foi, unelte de fau- 
ritii și lacătariă, nicovale, unelte de sfrede
lită etc. puținii folosite, parte din 
ele suntu chiar de totu noue.

A se informa la

BIROUL DE SPEDIȚIUNI 
strada Văinei Nr. 10,

E X a, S O T7* VL-

O Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

77

AMICULU FAMILIEI, piaru beletristicii și enciclopedicu-literaru—cu ilustrațiuni.— Cursulu XII. — Apare in 1 și 15 c|i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali, ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoru indivicjilonl 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 fi., pentru România și străină
tate 10. franci — lei, plăti,bill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piaru bisericescu, scolaru și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2’/2— 3*/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, sărbă
tori și diverse ocasiunî, mai alesu funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totu soiulă de a- 
mănunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi.—pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții 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. "W

Totti de aci se mai potti procura și următdrele cărți din editura propria:
Apologie. Discusiunî filologice și 

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

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

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

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

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

Idealul!! perdută. Novelă originală 
de. Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

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

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

Codreană craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

Elă trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

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

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

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

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

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

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

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

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicdră, prof, gimnâs. 
— 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 arahgiate. Pre
țulă redusă (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

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

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, H, UI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fi. — 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. Prețulă 
50 cr.

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

îndreptară teoreticii și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. ’a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-unu opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nosțre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

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

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

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

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

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

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

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

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

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

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

Epistolia D. N. IsusQ Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


