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Brașoviî, 3 Noemvrie v.
„Stările actuale se vorfi surpa 

de sine, căcî poporulu se rupe de 
ele.’“

Cuvintele aceste, ce le-a pro
nunțată marchisulă de Breteuil, 
amiculu întinau alu contelui de 
Parish, într’o adunare de roialiști 
din Marsilia, caracteriseză destulu 
de nimeritu situațiunea încurcată 
interioră de ac|î a Franci ei.

In adevăru, decă vomu privi la 
atitudinea republicaniloru mode
rați, a republicaniloru radicali, a 
boulangiștiloru, a imperialiștiloru 
și a roialiștiloru, vomu trebui se 
câștigămfi convingerea, că nici u- 
nii nici alții nu mai suntu mul- 
țămițî cu stările actuale,

„Chiar și amicii sistemului de 
față — aduse Breteuil — găsescu, 
că elu este amenințată. Fiă-care 
simte, că s’apropiă ceva nou, ă- 
cuma încă necunoscută.u

Parola c}ilei, care neliniștesce 
așa de multă spiritele în Francia, 
este: revisuirea constituției.

Toți vreau revisuirea. Nici o 
partidă nu cuteză se se opună a- 
cestui postulată, care, mai alesă 
în urma agitațiuniloru generalului 
Boulanger, a devenită ună cală 
de bătaie ală opiniunei publice în 
Francia.

însuși guvemulă actuală s’a 
vecțută constrînsă a ceda curentu
lui din sînulă masseloră și de 
aceea a propusă o schimbare a 
constituției, cu t6te că bine scie, 
că prin acesta mână apa mai multă 
pe mora lui, Boulanger, eroulă re- 
visuirei.

Scimă, că camera francesă a 
fostă alesă o comisiune cu scopă 
de a se sfătui asupra modului cum 
să se facă schimbarea constituției.

Peste așteptare, maioritatea a- 
cestei comisiunl a eșită la ivelă 
cu nisce propuneri cu totulă con
trare, planuriloru și aspirațiuni- 
loră cabinetului Floquet, propu
neri, cari mai curendu pară a fi 

resărită din creerii lui Boulanger, 
a celui mai înverșunată adversară 
ală d-lui Floquet.

Maioritatea memoratei >comi- 
siuni propune înainte de tote con- 
chiămarea unei constituante, care 
se facă revisuirea. Apoi propune 
ca opera constituantei să fiă su
pusă votului poporului adunată 
în comiții.

Conaisiunea pentru revisuirea 
constituției merse însă și mai de
parte și decise, ca în viitoru se nu 
mai fiă senată și se nu mai fiă 
o președință a republicei.

Proiectulă de revisuire, ce se 
va presenta în cursulă cțilei de ac|I 
camerei ffancese este der făcătu 
în spiritulu boulangiștiloru și alu 
radicaliloră republicani. Dela pri
mirea lui spereză aceștia răstur
narea sistemului de acjl, o spereză 
și bonapartiștii cu Victorii Napo- 
leonu, o spereză și roialiștii cu 
contele de Parish.

Astfeliu a treia republică fran
cesă a ajunsă la ună punctă de
cisivă și critică, pe care marchi- 
sulă de Breteuil îlă descrie cfi- 
cendă: „Ne aflămă în ajunulu a- 
tacului.“

D-lu de Breteuil spereză, că 
din acestă luptă va răsări „trium- 
fulă causei conservative41.

Cine scie, decă nu crede și ge- 
neralulă Boulanger, că constituanta 
și plebiscitulă va face să răsară 
steua lui de dictatori?

Se phte ușoru, ca bonapartiștii 
și roialiștii, cari vori se se folo- 
sescă de Boulanger spre a răs
turna stările actuale, să remână 
cei păcăliți.

Cine pote ac}i prevede, ce mai 
păte eși la ivelă în Francia, în
dată ce se va face apeli la po- 
pori și acesta va fi chiămatu se-șî 
eserciteze dreptuli de suveranitate 
în comiții?

Și unde rămâne în asemeni 
împrejurări causa adevărațilori re
publicani ?

„Trebue să destituimi mai în- 

tâiu, înainte de a constitui “, es- 
clamă omulă de încredere ală Or- 
leaniștiloră. Câtă cinismă nu se 
ascunde îndărătulă acestei frase și 
câte peficule grave nu ne desco
pere ea pe firmamentulă actualei 
republice !

Crisa interioră devine și mai 
iwnenințătore prin faptulă, că ra- 
pbrturile Franciei cu Germania au 
ajunsă la culmea încordării loră.

Pote că și împrejurarea, că 
Francesii suntă gata a da Busiei 
ună mare împrumută, a contri
buită ca foia bismarkiană să-și 
înăsprescă limbagiulă față cu Fran
cia și să cânte din nou melodia 
despre planurile de revanșă ale 
Francesiloră. Der faptă este, că 
Germania caută certa cu lumina
rea și pe lângă periculele dinăuntru 
Francia va fi constrînsă să înfrunte 
acțl-mâne și atacurile din afară.

Statală majoră generala germană,' și 
celă italiană au intrată de curendu in ra
porturi directe, precum află „Berliner 
Tageblatt“. De când cu visita împăra
tului germană în Roma s’au introdusă 
curieri, cari mijlocescă comunicațiunea 
între generalulă Waldersee, șefulă sta
tului majoră germană, și între genera- 
lulă Cosenz, șefulă statului majoră ita
liană, Statulă majoră italiană a trimisă 
în dilele acestea la Berlină proiecte 
asupra reorganisării planului de mobi- 
lisare a armatei italiane, ca să fiă esa- 
minate. De curendă au devenită aceste 
raporturi între amândouă staturile gene
rale majore și mai cordiale, după ce 
ună înaltă militară germană a sosită in
cognito în Roma. *

După o scire din Belgradă trimisă, 
Ziarului „Poli. Corresp.“, în Sâmbăta 
trecută, cătră 7 ore sera, unit numără de 
peste 30 de Turci înarmați cu pusei Mar
tini au năvălită în Serbia apropo de Raș
ca lângă Knezevo Njiva și au atacată 
penisce Șerbi, cari se ’ntorceau dela tergă, 
omorîndă pe doi dintre ei și rănindă pe 

unulă. La sgomotulă pricinuită de îm
pușcături, alergară grănițerl șerbi într’a- 
colo și după o luptă violentă isbutiră 
să respingă pe Turci peste graniță. Pre
cum se vorbesce, Turcii au de gândă să 
atace în numără mai mare sătulă Milat- 
kovic și orășelulă Rașca pentru ca să 
îndeplinescă o răsbunare. Ministrulu 
serbescă de esterne a adresată represen- 
tantului turcescă din Belgradă o notă, 
în care protesteză contra încălcării teri
toriului serbescă.

*
Sgomotele, că prințulit Ferdinand alu 

Bulgariei ar fi fostă jertfa unui atentată, 
îșl află pote esplicarea într’o comunicare 
ce aprimit’o din’Sofia „Corr. de l’Est". 
înainte cu câteva dile, fostulă căpitană 
austriacă Hertzberg, adl membru ală 
poliției secrete din Constantinopolă, a 
sosită în Sofia, ca să avertiseze pe prin- 
țulă Ferdinand de ună periculă, îndrep
tată în contra tronului și care posibilă 
e să’i amenințe și vieța. Bande de Bul
gari se înarmeză, ca să răstorne pe prin- 
țulă și guvernulă. In urma acesta, încă 
Vineri noptea au plecată, precum se Zice, 
în totă liniștea doi funcționari ai prin
țului la Constantinopolă, însoțiți de nu- 
mitulă polițistă secretă, pentru ca să se 
convingă la fața locului, decă avertis- 
mentulă e întemeiată.

Precum se raporteză din Constanti
nopolă, nisuințele nentrerupte ale Sulta
nului suntă îndreptate spre întărirea ma
rinei turcești. Chiar în dilele acestea 
Sultanulă a dată ordină ministrului de 
marină să dispună a se construi în ar- 
senală, în celă mai scurtă timpă, o co
rabia cuirasată după ultimulă sistemă 
perfecționată, er cheltuelile să se în
tâmpine din cassa privată a Sultanului. 
In acestă arsenală s’au construită până 
acum șese torpilori, er în Europa s’au 
cumpărată cincisprezece.

Mesagiulii regain
pentru deschiderea corpuriloră legiuită românii.

Marți în 1 Noemvre, Regele Carolă 
a deschisă camerile române prin urmă- 
torulă mesagiu ală tronului:

FOILETONULtr „GAZ. TRANS.u

.(?)
Unu mortti între vii.

(Novelă englesescă.)

Când era singură, Alice se ' ocupa 
forte multă de lordulă. Inima ei, bună, 
începuse să bată pentru elă și dorea 
forte multă mom'entulă în care să-i spună: 
„Mylord, d-ta ești nedreptă față cu 
mine, căci prea aspru mă pedepsescl pen
tru vorbele mele nesocotite, cari țl-au 
pricinuită așa mare durere !“

Der prilegiulă dorită îi și sosi, căci 
într’o frumosă diminâță de tâmnă Alice 
se întâlni cu lordulă când făceau preum
blări cu roibii.

„Bună dimineța, Alice ?“, îi dete bi
nețe Oliver, călărindă .pe lângă ea, „îmi 
permițl să te însoțescă pănăla castelă ?u

„Țl-ai arăta o bunătate supremă și 
nesperată din parte’ml."

„Cum ?“
„Pentru-că .forte arare-ori te potă 

vede." * "

„Der d-ta doriai odinioră să teoco- 
lescă, Alice.“

„Da, Mylord, însă atunci eram necu- 
noscuțl.

„Așa-deră d-ta nu vei fi mai multă 
față cu mine așa de strictă, și...“

„Iți ceră iertare...."
Fața lordului în momentulă acesta 

s’arăta forte frumosă în radele sorelui 
ce răsăria cu atâta maiestate, pe când 
Alice se părea o adevărată (jînă în fan- 
tasticulă ei vestmentă de călărită.

„Și îmi permițl să’țlpotă facevisită 
în apartamentele d-tale?“

„Oh, mă rogă Mylord!“
Alături unulă de altulă îșl mânau 

caii în tropă,țer conversația loră deve
nea din ce în ce mai sigură, mai veselă 
și lordulă nicl-odată nu s’a simțită mai 
fericită.

„încă nu te-ai ostenită, Alice1? “ în
treba lordulă, pe când ajunseră la o pa
jiște ce da de vale.

„Puțină“, replică frumosă Alice.
„Aici este locă forte frumosă cu 

erbă, și priveliștea spre stânca de colo 
e minunată. “

„Să ne dămă josă, așa-deră Mylord ?“
Oliver prinse brațele ei cu multă 

atențiune, și mână de mână pășiau a- 
mendoi cătră stâncă. Orisonulă era fără 
nori, sorele înveselia încă florile rămase 
cu radele lui calde, în vreme ce paserile, 
ce nu’și luară drumulă spre țările străine, 
făceau ună concertă uimitoră.

„Ce regiune frumosă e acesta, My
lord !u Zise Alice.

„Frumosă regiune Alice, der mai 
întâiu să vorbimă altele.....“ D-ta mă
cunoscl deja și nu-mi vei lua în nume 
de rău, decă te rogă să-mi Zid înainte 
„Oliver", în schimbă de recele nume „My
lord". Potă spera ?“

„Da Oliver“, Zise fata zîmbindu’i 
așa de dulce.

Și cine ar fi putută dre să’i stea 
în cale acestui amoră nobilă și înfocată? 
Oliver apucă mâna mole a Alicei și ră
pită de fericire grăi:

„CreZut’am eu cândva, că d-ta, care 
m’ai făcută să despereză odată, să mă 
fericescl vre-odată? Da, Alice, acum sunt 
fericită. Nu’țl ceru, nu’țl pretindă alta 

decâtă o simțire! Așa-i Alice că nu-ml-o 
vei refusa?u

„Ce felă de întrebare este acesta, 
Oliver ?“

„Așa credă, că mai multă nu sunt 
celă din cimiteră, adecă o aparițiune 
secretă, pe care d-ta o țineai de ună pri- 
begă cu vorbe de miere, și ale cărui 
cuvinte țl-au cădută așa de rău la inima., 
ce-țl palpita atunci după ună ideală 
fericită!u

„Mylord !u grăi Alice turburată și 
întorcendu-se.

„D-ta lăcrimezi Alice, și lacrimile 
îți ușureză durerile. Nu tăinui, dă curs 
liberă lăcrimiloră, d-ta n’ai de. ce să-ți 
ascunZl durerea și iubirea. Oh, sciu 
Alice, — și te cinstescă pentru aceea 
— câtă ai iubită d-ta pe cavalerulă 
O’ Keary Reginald.u

„A fostă vrednică, Mylord!“
„Și-lă iubescl și acum?“
„Reginald nu mai trăesce!“
„Fericită e tînărulă, după mortea 

căruia lăcrimeză ochii aceștia!"
„Elă era bună și cu sufletă nobilă, 

tocmai ca dta.u
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Domniloră senatori, Domnitorii de
putății Suntu fericită de câte ori mă 
aflu în mijloculă aleșilor ă națiunei, și 
cu o viuă mulțumire deschidă acestă 
primă sesiune a nouei legislaturi.

Concursula d-v., totdeuna bineve- 
venita, este astădi cu atâta mai pre- 
țiosa, cu câta sunteți mai de curândă 
eșiți din alegerile generale și priii ur
mare în cunoscînța adevărateloră tre
buințe ale țârei.

Proiectele de legi ce guvernula 
meu le crede menite a răspunde acelora 
trebuințe în ordinea economică, judi
ciară și administrativă, și cari voră fi 
supuse deliberăriloră d-vostră în decur- 
sula acestei legislaturi, au fosta publi
cate la timph, pentru ca toți să-și potă 
forma convingerea asupra loră după o 
matură chibzuință.

Domniloră senatori, Domnilora de
putății Constată cu fericire, că relațiile 
ndstre cu puterile străine suntă din cele 
mai îmbucurătore.

Politica prudentă ce una patriotismă 
In minata a insuflată tutuloră partideloră, 
dovedește că regatulă României este ună 
elementa puternică de liniște și de sin- 
guranță. In acestă atitudine corectă stă 
pentru noi] garanția, că ne vom bucura, ca 
pănă acum, de încrederea puteriloră ce
loră mari și de amiciția sinceră a veci- 
niloră noștri din peninsula balcanică, și 
astfelă nu vomă compromite întru ni- 
mică sforțările acelora, cari caută a des- 
lega nestiunile pendinte fără sguduirî 
violente și a ne asigura pacea de care 
avemă trebuință pentru desvoltarea iu
bitei ndstre țâri.

Domniloră senatori, Domniloră de
putății C.ele mai importante și mai ur
gente obiecte ale desbateriloră d-vostră 
în sesiunea presentă suntă: legea pentru 
înstrăinarea unorfi părți din bunurile 
Statului în folosulă țăraniloră și legea 
modificătore pentru tocmelele de lucrări 
agricole. Aceste legi voră contribui în 
măsură largă la îmbunătățirea sortei să- 
teniloră, voră liniști în același timpă 
unele spirite rătăcite și voră intro
duce o mai mare echitate în raportu
rile dintre proprietari și săteni, spre bi
nele și ală unora și ală altora.

Sunt încredințată, că pentru acestă 
lucrare, de cea mai mare însemnătate, 
guvernulă meu va găsi în d-v. spriji- 
nulă experienței și ală unei înțelepte în
grijiri. _ ,

In ceea ce privește finanțele, preocu
parea de căpeteniă a guvernului ca și a 
d-v., este de a asigura echilibrulă buge
tului într’ună modă reală și temeinică.

Cheltuelile publice cu greu s’ar pute 
reduce fără a împedica desvoltarea nor
mală a diferiteloră servicii ale Statului, 
și pe de altă parte trebuescă acoperite 
golurile ce s’a dovedită că lasă unele 
evaluări ecsagerate. Gu tăte acestea, 
guvernulă crede că va putea îndeplini 
tdte cererile momentului prin remaniarea 
în condiții mai echitabile și tot-d’o- 
dată mai producătore a unora din impo- 
sitele existente, fără a sdrunoina echili
brulă bugetară.

Menținendă astfelă sarcinele publice 
pe câtă a fostă cu putință în limitele 
actuale, guvernulă a căutată să inte- 
meeze acestă situațiă pe o bază solidă și 
pentru viitoră, să păzescă ordinea cea 
mai rigurosă în operațiile tesaurului și

Lordului îi plăcu asămănarea acesta 
și se desfăta la audulă ei, în vreme ce 
A.lice vorbia cu atâta patimă de eroismulă 
și calitățile cavalerului cădută.

„Nu-lă voiu uita nici-odată!“ își fini 
ea vorba, la care lordulă cam supărată 
răspunse:

„E frumosă din partea d-tale Alice., 
der caii noștri suntă impacienți14

După câteva minute, dispărură prin
tre arborii livediloră.

V.
Suntă omeni fericiți, cărora sortea 

încă aici pe pămentă le pregătesce vieța 
cerescă.

Și tînărulă lordă se simția astfelă 
de fericită.' Iși petrecea dilele cu fru- 
mosa Alice călărindă împreună, cântând 
la piană, desemnându-și unulă altuia 
chipulă și cetindă inspirațiunile poeților. 
Tote acestea mărescă fantasia și nobili- 
teză inima.

Intr’o di Oliver vorbia ârăși de 
planulă de călătoriă.

Să nu te duci, Oliver, nu ne lăsa sin
guri!11

Alice i-le spunea vorbele acestea 
așa de cu dragă, încâtă Oliver pe dată 

să vegheze ca tote instituțiile năstre de 
credită să funcționeze în marginele și în 
scopulă ce le suntă destinate prin legile 
înfnnțărei loră.

Spre acesta, pe lângă alte măsuri 
de o mai mică importanță, guvernulă vă 
va supune proiectele de legi pentru tran
sformarea dărei căiloră de comunicația 
într’ună imposită proporțională pe cate
gorii, ceea ce va permite a se desființa 
taxa de 5 la sută asupra funcționariloră; 
pentru schimbarea modului de percepere 
a taxei asupra rachiuriloră din fructe, 
prelevându-se acesta pe hectară, și pen
tru reducerea, în compensația, a taxei 
asupra spirturiloră din cereale; pentru 
stingerea deficitului casei pensiuniloră; 
și, în fine, proiectulă pentru retragerea 
bileteloră hipotecare dela banca națională 
ca o primă măsură în scopulă de a con
solida valorea monedei fiduciare și de a 
face să dispară agiulă asupra aurului.

Ministrulă justiției vă va presentă 
multă așteptata lege pentru organisarea 
judecătorescă, prin care se întinde, de o 
cam-dată, inamovibilitate la curțile de a- 
pelă, la președinții de tribunale și la ju
decătorii de instrucțiune. Rămâne .ca, 
mai târdiu să se aplice acefașă princi
piu de lege la tote organele justiției și 
totă de-odată să se sporescă retribuția 
magistrațiloră. i ’ j

In administrația județenă și comu
nală experiența a dovedită, că legile ac
tuale nu dau ună controlă îndestulătoră 
asupra întrebuințărei resurseloră dispo
nibile. Pănă cândă noile legi ce suntă 
în studiu voră putea să fiă presentate, 
veți ave a vă ocupa de situația finan
ciară a unora din acele corpuri adminis
trative, cari, din causa legislației actuale, 
au vădută scădendă resursele loră în 
în modă simțitoră seu cari prin gestiu
nea loră din trecută s’au împovărată 
peste măsură, fără ca resultatele ob
ținute să corăspundă sacrificieloră fă
cute.

Lucrurile publice în cursă de ese- 
cutare au urmată mersulă loră regulată 
și sperămă, că în anulă viitoră Galații 
și Brăila voră ave instalări la înăl
țimea porturiloră celoră mai bine orga- 
nisate.

Guvernulă, luândă în mâna sa explo
atarea liniei ferate Ițcani-Romană-Boto- 
șan-Iași, va pute realisa, prin o admi
nistrare mai eftină, o economiă destulă 
de considerabilă în comparațiă cu tre- 
cutulă.

România pănă astăzi a consacrată 
resurse însămnate la construirea de dru
muri de fieră; acâstă operă trebue con
dusă mai departe, der totă de-odată cere 
imperiosă să fiă complectată printr’o îm
preunare de șosele cari lipindu-se de 
drumurile de fieră, să mergă în tote di
recțiile, să strîngă și să transpârte pro
dusele pămentui.

Resultatulă dorită însă de a ave o 
rețea întregă de căi ferate și de șosele, 
tindendă cătră unulă și acelașă scopă, 
reclamă ună plană bine studiată și cu 
rigore executată.

Mai multe proiecte de legi vi se 
voră presentă pentru acestă sfârșită, 
prevătjendă și mijlâcele de plată, cari, 
fără a împovăra tesaurulă, să’i permită a 
realisa acestă operă importantă din tăte 
punctele de vedere.

Din departamentulă culteloră și ală 

își uita de palmii și de ruinele Persepolului, 
de piramidele Egiptului și de ceriulă său 
vecinică fără nori. Alice din ce în ce 
se lipea totă mai multă de ideea, că 
Oliver e bună, e nobilă, căci grija din 
cale afară ce i-o ducea-lordulă, conduita 
lui cu prilejulă călăritului și. în urmă 
vorbele tată-său au convins’o pe deplină 
că amorală acesta față cu ea — îi este 
o fericire.

Memoria lui Reginald încetă, încetă 
începu să dispară din sufletulă ei, der 
tocmai în vremea asta ea căcju într’o 
bolă periculosă.

Lordulă era nemângăiată și totă 
noptea străjuia lângă patulă bolnavei, 
care și atunci în aiurările ei amintea pe 
Reginald.

„Nicl-odată, nici-odată nu-lă va uita! “ 
șopti lordulă cu durere. „Urmele celui 
dintâiu amoră suntă veclnice în inima ei.“

In vreme ce le dicea aceste, îi plesni 
prin capă ună gândă caracteristică. Voia 
să surprindă pe Alice, căreia i-se făcea 
mai bine.

(Va urma.) 

instracțiunei publice, se voră supune 
desbateriloră d-vostră legile pentru în
tinderea învățământului reală și pentru 
numirea membriloră corpului didactică 
la scolele primare. Sf. sinodă, precum 
și o comisiă specială, se ocupă a pro
pune măsurile necesare pentru îmbună
tățirea posiției clerului de miră. îndată 
ce aceste lucruri voră fi terminate, se 
voră presentă Corpuriloră legiuitore.

Nu putemă de cât a ne felicita cu 
toții de progresele și de desvoltarea 
constantă a armatei, grațiă deosebitei 
solicitudini a țărei, care nu a cruțată 
nici ună sacrificiu, când a fostă vorba 
de înarmarea și întărirea ei.

Si de astă-dată tera v’a dovedită, că 
scie să îhgrijescă de sortea oșteanului 
română, de a cărui abnegațiune și de- 
votamentă fără margini a fostă pururea 
încredințată, încuviințândă mijlocele spre 
a îmbunătăți, pe de o parte, instrucțiu
nea și echipamentulă armatei, și spre a 
pune, pe de alta, prin o nouă lege a 
pensiuniloră militare, răsplata mai în 
raportă cu jertfele ce ostașii suntă chiă- 
mați a aduce în lunga loră carieră.

Domniloră senator1, Domniloră de- 
putațl I Precum vedeți trebuințele, țărei 
ceră dela d-vostră cea mai încordată 
activitate.

Nu mă îndoiescă, că veți pune tote 
stăruințele pentru a răspunde la legitima 
așteptare a națiunei, care v’a alesă, și 
pentru a duce mai departe opera de 
progresă începută de generațiile trecute! 
Organisarea temeinică a țărei în lăuntru 
și ocrotirea ei de ori ce pericole este 
cugetarea comună în care s’au întâlnită 
și se voră întâlni toți fii prea iubitei 
nostre patrii

Dumne4eu să binecuvinteze lucrările 
d-vostră.

Sesiunea corpuriloră legiuitore este 
deschisă.

CAR OL U.
Președintele consiliului de miniștri 

și ministru de interne, Th. Rosetti.
Ministrulă afaceriloră streine și ad- 

interim la agricultură, industria, comerță 
și domenii, P. P. Carpii.

Ministrul culteloră și ală instrucțiu- 
nei publice, T. Maiorescu.

Ministrulă lucr. publice, Al. B. 
Știrbei.

Ministrulă de resbelă, Generalii C. 
Barozzi. ■

Ministrulă de finanțe, Jf. Germani.
Ministrulă justiției, Al. Marghilomana.

SCIRILE DILEI.•

Reposatulă ministru ungurescă de 
culte Augustină Trefort, cu câteva dile 
înainte de mbrtea sa, dete o ordinațiune 
cu data de 18 Augustă prin care dis
punea ca] necatolicii la provocarea Sântu
lui Scaunu se nu mai fiă obligați a se 
presentă în personă în căușele de procese 
ce le au înaintea acestuia, ci să-și potă 
depune mărturiile loră înaintea autori- 
tățiloră lumesc!, cari apoi le voră aș
terne înaintea S-tului Scaună. Ordina- 
țiunea acesta, prin care conflictulă iscată 
între Trefort și Primatele Simor ajunse 
în. stadiulă celă mai acută, produse mare 
sensațiune. Acum însă, fiindcă Primatele 
s’a împăcată cu guvernulă, acesta, după 

! cum vestesce „Nemzetu, a cassată cu 
totulă ordinațiunea de data 18 Augustă, 
așa că în ceea ce privesce depunerea 
mărturiiloră înaintea S-tului Scaună 
suntă a se observa erăsi vechile regu
lamente.

** *
La magistratura orășenâscă din Clușu 

suntă vacante 12 posturi pentru ocupa
rea cărora au petiționată 120 de inși. 
Unulă dintre petiiionanți spune în colo
nele lui „Ellenzek“, că a voită să câră 
protectoratul unuia dintre cei cu influ- 
ință pentru ca să potă încăpe între se
natorii orășenesc!; i-s’a răspunsă însă 
între altele, că de orece este, cel puțin încât- 
va, antisemită, nu pote spera a dobândi 
acestă postă; și în adevără că nici nu 
l’a dobândită.

Departe au ajunsă „patrioții“!
* * *

Ministrul^, ungurescu de comunicațiune 
a decisă, că în cașuri, unde se tractâză 
de plată, hotărîrile autoritățiloră indus
triale de prima instanță suntă a se ese- 
cuta numai decâtă, fără considerare la 
recursulă ce va fi intrată în oontra loră.

** *

Producțiunea și petrecerea colegială a 
societății sodaliloră români din Brașovă 
împreunată cu cântări și piese teatrale, 
executate de membrii societății, în onorea 
generoșiloră binefăcători Michailu și Elisa 
Stroesco, se va ținea Luni in 7 (19) 
Noemvre 1888, în presăra Sfințiloru 
Arhangheli Mihailă și Gavriilă în sala 
Hotelului „Nr. 1“. După producțiune ur- 
meză danță. Inceputulă la 8 ore sera. 
Intrarea de personă 1 fl., d-șorele 50 
cr. și pe galeriă 50 cr. v. a. Bilete se 
potă căpăta la cassă, la D. D. Eremias, 
la librăria d-lui N. I. Ciurcu și la ca- 
sina română. Programa: 1. Musica. 2. 
Câmtecu de seră, (comp, de N. Popovic!) 
corală sodaliloră. 3. Musica. 4. Erna, 
(comp, de N. Popovici) corală sodaliloră. 
5. Musica. 6. Vecinătatea periculăsă, co- 
mediă într’ună actă (localisată), jucată 
de membrii societății. 7. Musica. 8. Ba- 
lulu mortului, comediă într’ună actă de 
V. A. Urechiă, jucată de membrii so
cietății.

* 
* *

Begina Natalia a Serbiei a înmânată 
și sfântului Sinodă ală României pro- 
testulă său contra pronunțării divor
țului.

** *
Divorțulă regelui Serbiei, precum și 

alte afaceri politice în regatulă sârbesc, 
au dată mai tuturoră diareloră umoris
tice prilegiulă, de a înfățișa pe Milană 
în felii de felu de caricaturi cu observări 
satirice, care regelui Milană nu-i placă 
de locă. In Belgradă s’au confiscată de 
mai multe ori diferiți numeri de foi umo
ristice, der fără resultată. Milană s’a a- 
dresată procurorului generală din Viena, 
ca să influințeze ori să oprescă pe edi
torii foiloră de caricaturi de a-lă batjo
cori mereu. Procurorulă din Viena, cum 
spune „N. W. Abendblatt11, a provocată 
pe editori să înceteze de-a face acestă 
lucra, căci la din contră tote diarele, 
care voră aduce caricaturi cu regele 
Milană, voră fi confiscate.

„Bxașovulu‘\
Sub acestu titlu „Kolozsvar11 

dela 10 Noemvre publică ună 
primă articulu iscăhtu de unu 
Deak Albert. In partea dinteiu a 
articolului se cuprindă nisce teorii 
seci, prin cari autorulă vrea să 
arate, că nu guvernulă este a se în
vinovăți pentru „starea negligiată 
în care se află Ardelulă“, nu gu- 
vemulă este a se învinovăți pentru 
„ excentricitățile naționalitățiloră “ 
și pentru „înfumurările11 celoră de 
felulă lui Doda, Mudrony și Zay, 
ci societatea etc. Apoi continuă 
articululă astfelă:

Orașulă Brașovă cam în aceeași pro- 
porțiune este ungurescă, în care propor- 
țiune este ungurescă întregă țera, adecă 
în a treia parte. Precum in Ungaria, 
mulțămită cerului, sciu să predomine cele 5 
miliăne de Maghiari, astfelu arii pută se 
predomine și în orașulu Brașovă, precum 
au și predominată odinidră (???) Precum în 
acestă orașă sciu să fiă stăpâni pe situa- 
țiune Sașii, cari suntă egali în numără, 
astfelă ară pută fi stăpâni pe situatiune 
și Ungurii, cari încă suntă egali în nu
mără. Acesta însă nu este așa. Care este 
causa? Cine e de vină?.... Mulțl au 
aflată causa în „guvernă11, forte puțini 
însă în societate.

Ce a făcută guvernulă pentru Ma
ghiarii din Brașovă? A dată Brașovului 
oficii de stată ungurescl: oficiu poștală, 
oficiu telegrafică, tribunală, judecătoria 
de cercă—unde limba oficiosă de comunica
țiune este limba ungur iscă și asemenea 
suntă ungurescl și câteva corporațiuni 
oficiale. I-a dată institute de învățământă 
de stată, școli poporale, șcâlă civilă, co
mercială, școlă reală superidră și școlă 
pentru industria lemnăriei. In tote acestea 
se propune unguresce și corpulă pedago
gică ungurescă, este ungurescă. Peste o 
sută de profesor1! maghiari vestescu aici limba 
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ungurescă la mai bine de 400 de copii 
maghiari. Gruvemulu subvenționeză biseri
cile ungurescî, a sprijinită biroulii rungu- 
resciiu de comisione și de expedițiă, indus
tria ungurescă a măsariloră, industria 
ungurescă a celoră ce facă straie, dân- 
du-le tuturora ajutorii. A. dată ajutorii 
postovarilorii, nl-a dăruită unii bravu 
inspectorii de școle ungurescă, unii pro
curorii r., unii fișpană!

Și ce a făcută societatea ungurescă? 
A înființată două casine ungurescî, douS 
reuniuni ungurescî de femei, două, ba 
încă trei reuniuni ungurescî de cântări.. 
Acum vre să înființeze și unii ală 2-lea 
4iară ungurescii.

Și unde să căutămil aici focularulă 
de palpitațiune a vieței publice ? Unde 
să căutămil inelulii, care ar trebui să cu
prindă acestă mică grupă de Maghiari 
chiar și din causa legăturilorii sale na
turali și a relațiunilorii dușmănose în 
care se află? De sigurii în casină.®

Casina însă, continuă apoi foia un
gurescă, nu pote să represente focularulii 
Maghiarilorii din Brașovii, pentru-că suntii 
2 casine, dintre cari în una domnesce o 
liniște mormentală, unde de obiceiu nu 
găsescl decâtii pe servitorulă. Toth a- 
semenea stă lucrulu cu reuniunea de cân
tări, în care nu găsescl decâtii omeni 
săraci; profesori, funcționari, măestri, 
industriași, proletari etc. Fiă-care din 
ei ar voi să facă câte-o reuniune propriă 
și separată. Astfeliu elice foia ungurescă 
că stă lucrulii și cu tote celelalte. Des- 
părecherî și invidii. Cei cari suntii în 
funcțiuni de ale statului se separeză de 
ceialalțl muritori. Nu esistă viâță so
cială, unde să se pota întâlni unulii cu 
celalaltii etc. etc. Cu unii cuvântă, vi- 
âța socială dintre Ungurii din Brașovii 
se descrie în cele mai negre colori po
sibile, și lucru de rîsă, „patriotulă“ Deak 
4ice, că causa acestoră rele nu este a 
se căuta în lipsa de bărbați inteligențl, 
căci asemeni bărbați au, ca Adler, Aron- 
sohn etc. Numele săsescl ale familielorii 
Banffy, Brassay, Boltosch, Czaho, Schun- 
ckabunck, Forgâtsch, Erdey, Letz, 4i°e 
că au fostă odinioră curată maghiare și 
că ele simtă o probă despre aceea, că 
odinioră au esistată mai mulți Unguri 
în Brașovă, der aceștia au fostă nisce 
Unguri, cari și-au perdută consciința na
țională.

Așa scrie versândă lacrime a- 
mare foia ungurescă. Și în schimbul 
acestoru binefaceri ale părintescului 
guvernii ungurescu pentru Maghia-, 
rii din Brașovă, ingrații de Români 
și Sas! nu se lasă a fi coda topo
rului maghiarisării / Drepții pedepsă 
noi sfătuimu pe patrioții maghiari 
se stăruiască pe lângă guvernă ca 
să care totă din Brașovă: și ofici
ile, și pe funcționarii, și pe pro
fesorii, și școlele, și casinele, și 
limba ungurescă, și totă ce e un
gurescă aci, pănă și pe bravulu ins
pectorii de șc61e. Astă pedepsă o 
merită nerecunoscătorii de Români 
și Sași. Și se’i vedemu pe aceș
tia, cum au se se civiliseze fără 
tik-tok-nek-nak.

Literatură.
Revista Literară, apare în BuoureBci 

odată pe sSptSmână și costă pe 3 luni 
6 lei, pe ană 20 lei. Directoră Th. Uf. 
Stoenescu. — Nr. 18 dela 23 Octomvre 
conține: Teatrulă națională. Ună-altă, 
de Zetta. Ploiă de lacrimi (poesiă), de 
Ana Ciupagia. Vorbe. Angerulă și Si- 
hastrulă (studiu critică), de Dr. M. (ras
ter. Curentulă grecă la Ruși, de George 
P. Samurianu. O ideă (poesiă), de Th. 
M:. Stoenescu. Din superstițiile poporu
lui, de G. S. Ioneanu. Refrenulă Alsa
ciei (poesiă), de Nicolae Țincu. Ciocoii 
vechi și noi (romană originală), de Ni
colae M. Philimonă. Sfaturi. Biblio- 
grafiă. Ghicituri. Anunțuri.

AmiculQ Familiei, 4i&ră beletristică 
și enciclopedică literară cu ilustrațiunl; 
apare în Gherla la 1 și 15 a fiă-cărei 
luni și costă pe 1/i ană 2 fl., pentru 
România pe ană 10 lei. Anulă XII. 

Proprietară, Redactoră și Editoră N. F. 
Negruții. — N-rulă 21 dela 1 Noemvre 
st. n. cuprinde: Cugetări despre valorea 
și des voltarea caracterului (urmare), de 
Dr. Gregoriu Silași. La scaldă (poesiă), 
de G. Simu. Ultimulă sărută (ilustra- 
țiune). Județulă (romană istorică), de 
Th. Alexi. Bunica și nepoțelulă (urmare), 
prelucrată de G. Simu. Crescerea co- 
piiloră în familiă după cerințele școlei, de 
Ioană Dariu. 4 Octomvre n. c. înNăsâ- 
udă. Diverse. Glume etc.

N-rulă 22 dela 15 Noemvre con
ține : Secretulă nevestei mele (Schiță), 
de B. R. La bală (poesiă), de G. Simu. 
Ju4ețulă. Pe calea veclniciei (ilustra- 
țiune). Mătușa bună (o iconă din vieță), 
prelucrată de C. Z.-nulă. Crescerea co
piilor ă etc. Diverse (sub rubrica acâsta 
se cuprindă mai multe scirî). Notițe (o 
colecțiă de instrucțiuni valorose.) Biblio- 
grafiă.

Armee-Album (Edițiă de luesă.) Din 
ncidentulă jubileului de 40 de ani ai 
domnirei Maiestății Sale Monarchului, a 
apărută în Viena prima broșură dintr’ună 
albumă cu portretele și biografiile Maies
tății Sale, a Prințului de coronă Ru- 
dolfă, a Archiduciloră Albrecht, Carolă 
Ludovică, Wilhelm, Iosifă, Leopoldă, 
Ernst, Rainer, Ludovică Victoră, a ma
relui duce Ferdinand IV, a Archidu
ciloră Carolă Salvatoră, Ioană Fride- 
rică, Sigismundă, Enrică, Ludovică Sal
vatoră, Carolă Ștefană, Franciscă Fer- 
dinandă, Leopoldă Salvatoră, Eugenă, 
Otto Franz Iosifă, Franz Salvatoră, Fer- 
dinandă Carolă, Albrecht Salvatoră, Leo
poldă Ferdinandă, Iosifă Ferdinandă. 
Albumulă e editată sub președința de 
onore a prințului Egon de Thurn și 
Țaxis, și redactată de maiorulă Gustavă 
A.mon cav: de Treuenfest. Albumulă are 
formată mare și e forte frumosă tipărită 
pe hârtiă velină și portretele elegantă 
esecutate. Prețulă unei broșuri e 2 fl.

Invățătorulu din MerescI ■, istoridră 
instructivă pentru poporă și tinerime, 
localisată de Vaier iu Florianu, apărută 
în editura Tipografiei Alexi din Brașovă. 
Cărticica e de 136 pag. formată mică; 
cuprinde instrucțiuni interesante mai 
alesă despre valorea și arta pomăritului. 
In textă se află intercalate și câteva fi
guri pentru a înlesni cetitorului înțele
gerea explicațiuniloră privitore la oltuire. 
Pentru limbagiulă ușoră în care este 
scrisă acestă opă instructivă și pentru 
modulă de espunere, lucrarea d-lui Flo- 
riană merită a fi aprețiată cum se cu
vine din partea poporului nostru agri
cultorii. Prețulă unui esemplară 25 cr.

Um preoți cămia’i placi ocale.
IQiarulă germană „Deutsche Ztg.“ 

scrie următorele:
„Ungaria e o țâră binecuvântată, 

însă banii suntă ună lucru rară în ea. 
Poporală plătesce o mulțime de sarcine 
cu producte naturale și toți funcționarii 
suntă obiclnuițl a lua mită, precum ra
chiuri, șuncă, vină și găini. Multe din 
procesele țăraniloră se trăgănescă din 
ană în ană, er înpricinații îșl întrebuin- 
țeză totă venitulă economiei loră pentru 
advocații și scriitorii din orașă, cu tdte 
că acelă venită deja acasă i-a fostă des
tulă de subțiată de cătră notară prin 
diferitele taxe ce aceștia le iau pentru 
petițiunile ce i-le scriu în unguresce', 
pentru ca să le potă ceti. Preoții de pe 
sate s’au deosebită pănă acum de cătră 
ceilalți funcționari în Ungaria prin fap- 
tulă, că ei au fostă mai bine dotați. As- 
tă4l însă ne vine o scire nu prea plă
cută din comuna Traunau în Banată, și 
care se ocupă cu preotul ă de acolo, îm- 
putându-i, că a pusă în circulațiune o 
monedă nouă între țărani și casa paro- 
chială și anume: „oulă“. Oricare ar 
vrea ceva dela preotă trebuia să-i dee 
ună bacșișă în ouă. Ouăle formâză uni
tatea minimă a monedei și nimeni nu' 
îndrăsnesce a se presenta înaintea prea
sfinției Sale fără a fi dată mai întăiu 
pe la cotețulă găiniloră.

Dâcă anunță cineva vre-ună boteză 
plătesce: trei ouă, pentru o nuntă: trei 
ouă, o înmormântare: trei ouă, unu actă 
de boteză: trei ouă. Rămâne bine în- 
țelesă, că acesta este tarifa numai a în- 
scrierei, căci altfelă împrejurările nu 
suntă așa de patriarchale, ca ouăle să 
potă fi considerate ca adevărata plată 
a unoră servicii plăcute. Ele suntă 
prin urmare numai ună felă de bacșișă; 
der pănă la ce gradă se cere acestă 
bacșișă de cătră preotă reese din cele 
ce urmeză: Dăună-41 anunță preotulă 
din amvonă, că Vlădica va veni în co
mună spre a săvârși în personă confir- 
mațiunea. Cei cari au vre-ună copilă 
de confirmată să mârgă în casa preo
tului să-și primescă biletulă de confir
mare plătindă câte trei ouă. Mulți dintre 
locuitori se opuseră acestei cereri 4i- 
cândă, că nu au de unde aduce, ouă; 
der preotulă nu întâr4iâ a’i ocărî di- 
cendu-le, că e rușine mare pentru în- 
trâga comună, căci elă pe când era pa- 
rochulă comunei „ Schondorf“ totdâuna 
aduna câte 600 de ouă pentru fiăcare 
confirmare. Ună locuitoră întrebă cam 
timidă: „Der, D-le preotă, ce ați făcută 
cu atâtea ouă?“

„Le-am vândută jidanului, prostule!“ 
Nu voimu să adaugemă nici ună cuvântă 
la acestă tablou de cultură, pentru că 
faptulă vorbesce de sine.

Intemplărî diferite.
Focu. In Somușfalău ău arsă în 

n6ptea de 11 Noemvre n. o casă, o șură 
și cinci clăi de fână.

Omoru. Din Timișora se anunță: 
Judele comunală Ioană Bistrițeană po
runci să se cheme desă de diminâță în 
8 curentă mediculă comunală, pentru ca 
acesta să cerceteze ună cadavru află- 
toră în închisorea comunală. In cada- 
vrulă acela a fostă cunoscută locuitorulă 
din Duboz I. Conea, carele sera .a fostă 
bătută rău de mamă sa și după aceea 
arestată de judele. Cadavrulă zăcea pe 
podinele arestului plină de sânge și cu 
capulă sfărâmată. Lucrulă se păru s is- 
pectă rudeloră lui Conea și de aceea au 
anunțată jendarraeria, care a constatată 
îndată, că Conea după ce a fostă ares
tată, a insultată pe judele și pe-juratulă 
Drăgană, din care causă aceștia l’au 
bătută de morte. Judele și juratulă, deși 
negă; au fostă arestați. Rămâne ca ju
decătoria să lămurescă lucrulă.

Furtu. Iosif Szabo din Hoghiză fură 
din pimnița lui Moriz Mozes 30 litri ra
chiu de prune și 31 litri rachiu de chi- 
mănă. Vă4endă că-lă urmărescă gen- 
darmii, vărsă totă raehiulă, ca astfelă 
nici Jidovulă să nu-lă mai aibă. Szabo 
e închisă la judecătoria de cercă din 
Cohalm.

Bătaia. Jitarală din Ucea de josă 
voia să zălogâscă 10 cai, cari păsceau pe 
ună locă oprită. Zevedei Vodă se opuse 
dândă cu bățulă în jitară. Acesta lovi 
în capă pe Vodă cu revolverală rănin- 
du-lă greu- Judecătoria va descurca lu- 
crală.

SCIR1 TELEGRAFICE.
BerlinO, 15 Noemvre. — Ța- 

rulfi va întârce visita împăratului 
germanii la primăveră.

Berlinu, 15 Noemvre. — Se aș
teptă a ae face nouă schimbări 
personale în posturile cele mai 
înalte de comandanți ai armatei.

Parisiî, 15 Noemvre. — Comisi- 
unea pentru revisiunea constituției 
s’a pronunțată pentru cassarea 
Senatului și a președinței Republi- 
cei. Proiectulii de revisiune se va 
supune ac|I, Joi, discusiunei ca
merei.

Parisiî 15 Noemvre. — Uciga
șul ti Prado a fostu .Gondamnatu 
la mărie. Amendouă amantele lui 
au fostu achitate.

(Prado a omorîtă pe Maria Aguetant 

din Parisă ca s’o jefuiască. Lucrulă s’a 
întâmplată astfelă: Maria Aguetant, deși 
avea ună amantă, totuși ducea o vieță 
imorală, din care îșl făouse ună venită 
de vr’o 2000 fr. și avea adunați și mul- 
țișori bani. Ca de obiceiu, eșindă într’o 
seră dela teatru, veni acasă cu ună tî- 
nără. Cătră diminâță tînărulă plecă dela 
ea, și când după 3 ore diminâță. sosi 
acasă amantulă Măriei, o găsi mortă cu 
gâtulă tăiată și jăfuită. In urma cerce- 
tăriloră, uoigașulă fu descoperită în per
sona lui Prado, care fura și cheltuia cu 
amantele lui. Poliția a pusă mâna pe 
elă tocmai în momentulă când era să co
mită ună nou turtă și cu acâstă ocasiune 
s’a descoperită că elă e ucigașulă Măriei 
Aguetant.)

BucurescT, 15 Noemvre. — Ca
binetul u Rosetti-Carp deja în 
lele acestea va pune în lucrare 
programul^, seu de reforme prin 
presentarea de proiecte de legî 
privitore la cestiunea agrară, pri- 
vitâre la reforma magistraturei și 
la înlocuirea valutei duple prin- 
tr’o bogată valută de auru. Cabi- 
netulu va stărui pentru primirea 
necondiționată a acestoru proiecte 
de legi.

DIVERSE.
150 persons masacrate și mâncate. 

O depeșe din Liverpol a adusă șcirea, că 
ună măcelă îngrozitoră s’a făcută în una 
din insulele Guineei superiâre, de sub pro- 
tectoratulă englesă. Tribulă Oganis a 
invitată o poporațiune din apropiere la 
o întrunire, pentru ca să reguleze niște 
afaceri între ele. Toți cei cari s’au dusă 
la acea întrunire au fostă masacrați și 
mâncați. Printre ei se aflau mai multe 
femei și copii. Mâncătorii de carne de 
omă au silită pe oopii să bea sângele 
părințiloră. Consiliulă interveni, însă 
n’a putută liniști pe sălbateci, nici a 
scăpa pe cei ce trăiau încă și cari au 
fostă reservațl pentru ună mare prân4ă. 
Măcelulă a încetată numai în.schimbulă 
prețului de o sută tone de uleiu de 
curmale.

Cursulu pieței Brașovu
din 15 Noemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Gump. 9.38 Vând. 9.40
Argintă românescă . „ 9.30 n 9.35
Napoleon-d’orI ... „ 9.64 M 9.68
Lire turcescl ... „ 10.92 ti 10.95
Imperiali........................ „ 9.92 n 9.95
GalbinI........................ „ 5.70 H 5-72
Scris, fonc. „Albinau69/0 „ 10 L.— M —.—
ne n ^°/o n 98.- n 98.50

Ruble rusescl . . . „ 125.— „126.-
Discontulă .... 61/,—8% pe ană.

Corsulă la bursa de Viena
din 14 Noemvre st. n. 1888.

Renta de aurii 4°/0............................
Renta de hârtiă S’/q......................
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

ostii ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

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

ungurescă....................................
Imprumutulti cu premială ungurescă 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului..........................   . .
Renta de hârtiă austriacă . . . . 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă . . . ... 
LosurI din 1860 . ............................
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 
Acțiunile băncei de credită austr.
Galbeni împărătesc! ..................
Napoleon-d’orI ................................
Mărci 100 împ. germane..................
Londra 10 Livres sterlings ....

101.15
92.25

144.25

98.70

116.50
104.70
104.40
104.50
104.50
104.30
104.50

99.50
131.—

876.— 
30150

123 50
82.10
82.75

110.20 
140.—

©^“Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei** ă 5 cr. se potă cum
păra în tutungeria I. Gross, în li
brăria JViculae Ciurcti și Adolf 
Albrecht._____________________

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
lucră escelentti în contra tuturorti bdleloru de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetith, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosugreu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachii, acr61ă, formarea de petră și năsipu, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capii (d6că provine 
dela stomachii), cârcei la stomachii, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficatu și de haemorhoide. — Prețulii unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoitu de mare 70 cr.

Eșpediția centrală prin farmacistul^ 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachii Mariazeller nu suntu unii remediu secretă. 
Părțile conținătdre suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce

Se află la fie-care sticlă.
"Veritaloile se află mai în tote farmaciile.

Avertismente! Picăturile de stomachii Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că snntu veritabile, servesce învelitorea roșiă provSdută cu 
marca de protecțiune de mai susu, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovă, farmacia Franz Kellemen, farmacia la „Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Ivi. Hornung; farmacia F. Iekelius’ W-we; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea1*; farm. G. Iekelius înHoszufalu.

Băile Tusnadă: farmacia Alex. Dobay. Cobalmu:: farm. Ed. Melos, farmacia E. 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașu: farm, v. Bildner, farm, 

i Hermann. Sz. Szt. Gyiirgy: farm. Val. Beteg, farmBarabăs Fer. 13,52—35

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

binevoiască a scrie, pe cuporiulil mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primitu qliarulu nostru până acuma.

Administraț. „Gaz. Trans.“

DE VENDAEE
5 

cu prețui eftinu:
Done cazane cu vaporu verticale, două 

rnașine cu vaporii stabile, diferite vârtej e de 
ridicatu, țevi de metaliî, foi, unelte de fău
riți! și lacătariă, nicovale, unelte de sfrede
liți! etc. puținu folosite, parte din 
ele suntu chiar de totu nouă.

A se informa la
BIROUL DE SPEDIȚIUNI 

strada Vâ ni ei Nr. 10,
E r a ș c v -Cu

I

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

(J

77

AMICULU FAMILIEI. piaru beletristicii și enciclopedicti-literarti— cu ilustrațiuni.— Cursulîi XII. — Apare în 1 și 15 c|i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publica 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 Românilorti de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivicjiloru 
din familia, o petrecere nobilă și instructivă. — Prețuhi de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă orî maree poștali.

PREOTUL!) ROMĂNU. Piaru bisericescu, școlarii și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2l/i— 3% cole; și publică portretele și biografiile archiereilorti și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesu funebrâll, — apoi studii pedagogice-didactice și scîențifice-literarl; și în urmă totti soiulti de a- 
menunte și sein cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulti de prenumerațiune pre anulu întregii 
e 4 fl.—pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescă gratisu totu alu patrulea esemplară.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

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

Totu de aci se mai potii procura și următorele cărți din editura propria:

ci.

•>

j ■

Apologie. DiscusiunI 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. II. și IU. Prețulă broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

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

Barbu cotizariulă. Novelă origi
nală de Emilia ,Lungu. Prețulă 15 cr.

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

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

Opera unui omfl de bine. Novelă 
originală.—Oontinuarea novelei: Idea
lull! pierdută de Paulina C; Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

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

Codrean!! craiul!! codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Ultimul!! Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșă. 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.

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

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

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

Petulantulu. Comedia 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 Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.

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

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

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

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

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

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

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulfl intuitivă în folosulă 
eieviloru normali (preparandîall), a în- 
vâțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandialii. Prețulii unui esemplariî cu 
porto ffancatii 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmitii după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directorilor!! și învă- 
țătoriloriî ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manualii de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popii, profesorii la 
gimnasiulă din NăsSudă. — Manualii 
aprobată prin ministeriulii de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulii de 
datii 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulii 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Unii volumii de peste 30 
cole. Prețulii 2 fl.

Manualii de stilistică de Ioană F. 
Negruții, profesorii. Opii aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulii de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendii composițiunl de fotă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multii folosii de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulii 
1 fl. 10 cr.

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

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Tnfu profesorii preparan- 
dială. Prețulii 80 cr.

Cele mai eftine cărțT de rugăciuni:

Mărgăritarul^ sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulii unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legații 
50 cr., legații în pânză 60 cr., legații 
mai finii 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritar^ sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulii unui 
esemplării broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu măi multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplării e 10 cr.; 50—3 flor.; 
100=5 fl.

Visulâ Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mosă. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplafe 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
«5


