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Foile maghiare și Slavii diu monarchifi.
î

Brașovtl 22 Februarie 1888.
lnti'umilu din numerii trecut! 

amu arătata cafti de multă sânge 
ren au produsă între politicii din 
Pesta nianifestațiunile Slaviloru 
din Austria eu oeasiunea jubileu
lui de cincizeci de ani alu preo
ției episcopului croată de Diako- 
var Sfrossmaijer. Mai alesă i-a su
părată. că deputății slavi din ca
mera vieuesă au adresată o gra- 
tulațiune numitului episcopii.

Orgauulu oficiosă ungurescu 
...\emzet~ a mersă păna a susține 
că gratularea din vorbă involvă 
chiar crima de lesă-Majestate și a 
amenițatu că Ungaria va interveni 
în viitoru de nu se vorti impedeca 
asemeni manifestațiuul, cari fiindu 
îndreptaîn contra dualismului dau 
pe față nisce nisuințe periculose, 
cum e aceea de a înființa unu stată 
sudslavicu prin violarea integrității 
teritoriale a Ungariei.

Ceea ce a retăcută „Nemzet11 
în articululu seu o spune cu totă 
francheța „ Pești Supla" în nr. 55 
dela 24 Febr. a. c.

„Pești Naplo11 îșî esprimă mai 
întâiu mirarea, că episcopală Stross- 
mayer ..celă mai mare inimică alu 
statului ungară11 șede de 20 de 
ani neturburată pe scaunul u seu 
episcopescO. Acesta, i]ice numita 
foia, dovedesce celă multă marea 
libertate și toleranță în Ungaria, 
der mai puțină energia și mintea 
bărbațiloră dr stată unguri. In 
orl-ce altă stată (?) Strossmayer 
ai- fi fost trasă de multă înaintea 
tribunalului seu ar ti fostă trimisă 
la mănăstire, căci densulă agiteză 
în contra dualismului și e pansla- 
vistă, politica lui e continuarea, 
politicei lui Ielacici.

Vorbesce mai departe de sco- 
pulă memoratei politice și dice fă 
elă este, ca pe ruinele constituți- 
unei și a statului ungară se se re- 
dice o Austriă slavă federalistă, ca 
o federațiune de feri c’unu guvernă 
absolutistă, în care Austriă rega
tul ă sudslavicu să formeze statulă 
unitară ală Sloveniloru, Croațiloru, 
Dalinatiniloru, Bosniaciloră și Ser- 
biloru independentă de Ungaria 
și de țările austriaco, der cu ace
leași drepturi ca Boemia și Galiția.

Acesta politică, dice „P. Naplo11 
a cădută la 1850 când a cădută 
Bacii și a murită Ielacici și la 1867 
când a restm'nat'o Deak, er Stross
mayer a trecută în oposițiune. De 
atunci tote încercările de a face 
se domineze acea direcțiune în 
monarchiă fură zadarnice și ea îșî 
perdu mereu terîmulă și în Croa
ția. ..Pești Naplo11 continuă apoi 
astfelă:

..Der Strossmayer spereză.11

..Pe Slavii din Austria, iși în
temeiază elă speranțele sale și la ei 
ișî află ascultare.“

.. Pericululă erei lui Taaffe, pen
tru Ungaria și pentru dualismă 
precum și antipatia și nisuințele 
federalistice ale Slaviloru nu potă 
ti mai bine ilustrate, decâtă prin 
salutarea ce ia triinis’o grnpulă 
slavă ală majorității parlamentu

lui din Viena lui Strossmayer,1 fap- 
tulii și textulă ei. Suntemă deo- 
blegați domniloră acestora, pentru 
că și-au descoperită așa sinceră 
ideile și printr'asta ne-au făcută 
atenți, ca se liniă forte precauți 
și jalusi și se ne ținemă de Ger
manii Austriei și de alianța cu 
Germania, căci din partea Slavi
loră din Austria este amenințată 
cu periculă dualismulă, ba chiar 
și integritatea Ungariei și uniunea 
cu Croația. “

„Cum că Gregr și partida, ju- 
niloră Cehi11, pe cari i-amu pute 
numi și .junii Ruși, i-au gratulată 
episcopului catolică, nu se miră, 
pentru că acostă episcopă este 
membru de onore al societății de 
binefacere slave din St. Peters- 
burg: nici salutările Sloveniloru și 
Dalinatiniloru nu le luămă în se
rioșii. pentru că ei nu suntă factori 
mari în politică: der Rieger și 
Cehii bătrâni și Moravii suntă at]I 
cei mai cu intluință dincolo de 
Aaita și ca conducători ai partidei 
dela putere trebue se scie ce sub
scriu. Acesta nu e o felicitare simplă, 
ci după cuprinsulă ei este e de- 
monstrațiune politică în contra dua
lismului și pentru federalismă, care 
nu mai respecteză barierele roșu- 
albă-verdi".

„Ce se însemne ore: „Tu ești 
apostolulu acelei sublime idei, care 
nisuesce de-a uni pe Șerbi cu 
Croații în iubirea pentru patria și 
în stima ideiloră comune none'”. 
Oh, înțelegemu noi acesta, .,„pa
tria11 “ nu este Ungaria, nici Croația, 
ei Austria unitară, și ,, „ideile co
mune11 11 suntă egemonia slavă în 
acesta monarchiă cu ajutorulu fe
deralismului: „„unirea Croațiloră 
și a Serbiloru1111 însemnă însă se
pararea Slaviloru de sudă de că
tră Ungaria și intrarea loră în fe- 
derațiunea austriacă11.

,,,, Dumnezeu să țină pe episco
pală Strossmayer și se-i ajute ca 
se vadă încă pe deplină realisate 
nisuințele sale patriotice,'1'1 acesta 
i-o dorescă deputății slavi ai par
lamentului austriacă. Suntemă (leu 
încă departe de aceea, ca se li se 
împlinescă tote dorințele. Nici că 
ne temeină de acesta. In curendă 
vomă isprăvi'o cu ele. Ba ne 
place chiar mai bine, decă ame
nință pe față, căci pe dușmanulu 
declarată îlu preferimă amic.iloră 
falși.'1

„Dintre Poloni a subscrisă te
legrama numai umilă, principele 
Czartoriski, unu federalistă ultra- 
niontanu politică intr’o urechiă. 
Ceilalți Poloni n’au voită se va- 
teme pe Maghiari. Și acesta ne- 
o înseinnămiî și le mulțumimu.*)11

„Și acuma scinn'i care e cu noi. 
care în contra nostră... Acesta nu 
e vre-o noutate, der o dată nouă.

„Cumcă orașulă Praga a alesă 
pe Strossmayer de cetățenă de o- 
nore ală său, onorândă totodată

*) In privința Polonîloră foia nn- 
gurescă este în rătăcire, căci s’a consta
tată mai târdiu, că afară de principele 
Czartoriski au mai subscrisă adresa că- 
tră Strossmayer și următorii deputațl 
poloni: Javorski. Rucska, Klucki, Kie- 
lanovski și Romaszkan. 

memoria lui Hurbanu, ne atinge 
puțină. Nici aceea nu ne atinge, 
că cei dela Turoță-St.-Marton au 
trimisă o telegramă la Diakovar. 
Aceste suntă mici demonstrațiuni 
panslave, cari apară pentru a dis- 
păre“.

„Mai importantă este, că Croa
ția a sărbătorită mai puțină pe 
Strossmayer, decâtă străinii și epis
copală a putută se-șl numere pe 
degete pe amicii săi politici în 
Croația, cari cumpenescă ceva. De 
geaba, nemo profeta in patria."

■ j, Și pentru noi lucrulă celă 
mai îmbucurătoră la. iubileulă lui 
Strossmayar este, că episcopulă a 
rămasă încă celă vechili, der Croa
ția numai e cea vecliiă. S’a ple
cată, nu înaintea Ungariei, ci îna
intea minții sănătose și înaintea 
legii naturale și istorice, ori în 
contradicere cu politica panslavă, 
înaintea politice naționale.11

„Și decă Dumnedeu va cliiămă 
pe Strossmayer acolo, unde tră- 
iesce Jelacici, statua lui va sta în 
Agramă, der partida lui va fi în
mormântată împreună cu elă în 
Croația.11

„Guvernulă ungurescu va în
griji însă ca in viitoră se nu mai 
ședă pe scaunele episcopescî cro
ate astfelă de prelațl politici, cari 
consideră ea celă mai stântu scopă 
ală vieței loră de a frânge corona 
sfântului Ștefană.11

Astfelă vorbescă foile ungu- 
rescî. Vomă vede în numărulă 
de mâne, ce răspunsă le dă dia- 
rulă națională „Obzor11 din A gram.

O voce
asupra procesului generalului Doda.

Cu privire la procesulă de 
pressă intentată d-lui generală 
Doda pentru apelulă ce Fa adre
sată cătră alegătorii săi, se pro
nunță d-lă I)r. Alexandru Macsoupi, 
întrună articulă publicată în „Lu
mi nătorulă," astfelă :

Budapesta. 17 29) Faurii 1888.
Când mai înteiu prin diaristică s’a. 

ivită faima despre ună procesă de pre
să contra d-lui Traiană Doda, din inci
dentală deelarațiuniloră sale cătră dietă 
și cătră alegătorii săi, am considerată 
acestă faimă de o scornitură diaristică. 
Din actele publicate în „Luminătoriulău 
vedă insă că procurorulă de stată într’ 
adevără incrimineză acele declarațiunl.

Este unu lucru multă mai cunoscută, 
cum-că aderinții politicei de stată la noi 
monopoliseza astădl pănă și patriotismulă, 
decâtă ca se mă mai potă mira, când pro
curatura de stată, din oposițiunea deter
minată, der înse peste totă legală a d-lui 
Doda contra acestei politice de stată re
simte ună spirită antipatriotică ; și sun
temă cu asemenea insinuațiunl multă mai 
deprinși, decâtă ea să nu fimft față de 
ele aprope indiferenți; de unde nici 
că voiu întră mai pe largă in dis- 
cusiune asupra loră. Totuși paremi-se 
că pre departe se merge, când acuma 
deja pănă. și dreptulă de libertate a cu
rentului, așă pute dive, uniculă dreptu 
politică, ce partida nostră națională, păn’ 
acum celă puțină, deși nu pe vre-o sigură 
basă constituțională, ci — cum așă dice, 
prin scutulă unui orecare tactă loportunis- 
tică alu guvernului, „tont bien que mal11 

mai putea să-lu esercieze prin forțate sub
stitui! de concepte se încercă a nl-se 
curma.

Este o opiniune, căreia eu deja cu 
mulțl ani mai ’nainte am dat espresiune 
și în care d’atuncl esperiența a putută 
numai să mă întarescă, cumcă la noi în 
Ungaria instituțiunea juriului în materia 
de pressă, pre câtă timpă diferințile no- 
stre naționale nu voră fi regulate în modă 
satisfâcătoru, n’ar pute se ofere sigură 
garanță pentru o justițiă imparțială — 
nici în forma, ca curțile cu jurați 
instituite să fiă și prin mijloculă po- 
porațiuniloră nemaghiare, nici în cea 
actualmente introdusă la noi, că ade
că atarl judecăți se funcționeze numai 
în centre curată seu î n precumpănință 
maghiare, pentru că. firesce, în casulă 
d’ântâiu autoritatea de stată ar da din 
mână siguranța de represiune în cașuri 
de penalitate prin eventuale adevărată ile
gale escese ale pressei nemaghiare: der tot 
asemenea nedisputabilă e că în cestălaltă 
actuală modalitate cetățenii nemaghiari 
trebue să renunțe lao garanțiă reală a drep
tului loră de libertate a cuvântului. Căci 
avend în vedere, c-ă procesele politice, 
avisate juriului spre deliberare. în pre
valenta maioritate derivă chiar din difa- 
rințele ndstre naționali, jurații în cașulă 
anterioră ară fi, în cestălaltă sindă ju
decători in propria rausă, ceea-ce deși 
nu eschide tocmai posibilitatea de ver
dicte câte odată imparțiali, totuși încă 
mai puțină garanteză asemenea verdicte.

Credă jirin urmare, că nu voiu fi 
disă pre multă, când afirmă, că noi ne 
bucurămă și de acestă dreptă politică fă
ră de nici o garanțiă constituțională re
ală. Și cu asemenea cuventă potă 
să susțină, cumcă noi în easulă de față avem 
d'a face cu o arbitrariă. forțată permu
tare a concepteloră. Căci nu altă de
câtă o patentă permutare forțată a 
concepteloră este , când procurorulă 
de stată în rechisitoriulă său, oposițiu
nea lui Doda în contra actualei politi
ce de stată, o oposițiune — ce e dreptă 
resolută, der peste totă constituțiunală- 
legală : o oposițiune, la a cărei manifesta
re generalulă, precum în modă nedubiosă 
arată întreg tenorulă deelarațiuniloră sa
le, la oii-ce alta putea să se cugete nu
mai nu la o ținută ostilă față (de rassa 
maghiară despre care nici mă cară cu ună 
cuventă amintire nu se face prin tote 
scrierile sale, — acestă oposițiune în con
tra politicei de stată o preface într'o 
nelegală provocare la ură contra rassei 
maghiare.'

Totă asemenea nu este, decâtă o a 
doua, totă atâtă de puțină justă, pre
schimbare de concepte, când procuro
rulă relativă la enunțiatul ce generalulă, 
cu privință la a doua alegere de depu
tată, care atunci era în perspectivă, a 
adresată cătră alegători dicendu-le, că „se 
lucră, de o grea și anevoidsă luptă11, așa- 
dară o absolută legală si licită preparare 
a aJegetoriloră pentru o legală lupta elec
torală, tinde, a o străforniă bitr'o provocare 
la luptă ilegală contra unei rasse.

Și acestă enunciată a d-lui Doda, 
precum și spunerea, că popondă română, 
„prin arte și forță scosă e din tote posi- 
țiunile luptei constituționale, și că la 
noua alegere se lucra de onorea națio
nală a poporului română'1, acestea după 
arătarea procurorului de stată se formeze 
substratidă unei smmdări la ară contra 
rassei maghiare!

Iutr'adevără, decă constatarea fap
tului, că — grația bine cunoscutei ndstre 
practice la alegeri, poporală nostru as'2
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tădl numai încă întruntl cercii este în 
posițiune de a’și alege pe deputatulă 
său naționalii; decă admonițiunea cătră 
alegători, că are să fia o grea luptă elec
torală ; decă unu apelă la onorea na
țională a alegătorilori! pote să constitue 
delictulă agitării la ură contra orl-cărei 
alte naționalități: atunci așa credă, totii 
omulil nepreocupatii va trebui să ad
mită, clinică avemu aci a face cu per
mutări de concepte absolută nepermise 
și forțate.

Eu sigurii ținti riguroșii și scrupu- 
losii la respectuh! cătră lege, și acesta 
nu tocmai din temerea de pedepsă, ci din 
motivulQ. că consideră dreșl-cum de ună 
postulată ală decorului politică, și pună 
ună felii de ambițiune întru a respecta 
câtă mai consciențiosă. legile — pururia 
și pretutindeuea, unde în totală mai sus- 
tau referințe legale : der pe lângă tote 
trebue să mărturisescă cu totă francheța 
că mie fiăcare din atinsele construcțiunl 
îmi apare precum în fondă deplină mo
tivată, totă asemenea din punctulă de 
vedere ală legalității atâtă de puțină 
atacabilă. încâtă ună singură momentă 
n’așl fi pregetată a-le rosti acestea seu 
altele asemeni în publică, pe lângă totă 
celă mai consciențiosă respectă de lege 
ală meu.

Când odată în Ungaria nici astfelă 
de cugete nu va mai fi permisă a es- 
prima în publică tară pedepsă, atunci 
tuturoră pricepută va fi, că în desvol- 
tarea constituțională a statului nostru 
amă ajunsă deja la punctulă. unde cliiar 
și acestă dreptă, pănă acum tolerată, nu 
mai este compatibilă cu oficiala idee de 
stată.

Alexandrii Mocsonyi.

Tratatulu de regulare a oranițe- 
loru austro-ungare-române.

(Urmare.)

Deputatulă luliu Justă consideră 
proiectulă ca o tristă dovadă despre ușu
rința, cu care guvernulă procede când 
încheia tractate internaționale. In acestă 
convențiă figureză Austro-Ungaria ca o 
imitate cu graniță comună. Ungaria jocă 
acolo ună rolă ca Bucovina de eseinplu.

Decă într’altă stată ună organă ală 
oficiului de esterne ar viola legile țării 
așa de bruscă, ca în acestă casă împu- 
ternicitulă Austro-Ungariei, respectivulă 
n’ar mai sta ună minută în oficiu. Se 
pare că diplomații imperiului austro-un- 
gară au înaintea ochiloră încă totă ve
chia Austria unitară, în care Ungaria 
era o provinciă ca Bucovina. Guvernulă 
actuală n’a fostă în stare se insufle Age- 
noriloră lui Goluchowski respectă pen
tru dreptulă publică ală Ungariei. Acestă

guvernă întreprinde să eseeute lucruri, 
ce nu le-ar fi îndrăsniti! regimuli! ab
soluta. Vorbit orală sprijinesce moțiunea 
lui Gyorfty.

Emerich Irauko face pe vorbitorulă 
atentă, că u întrebuințată espresiunea 
„imperiulă austro-ungară11, pe când le
gile nostre cunoscă numai o monarcliiă 
austro-ungară.

Justă observă, că a întrebuințată acea 
espresiune numai în ironia.

Blasiu Orban vorbesce contra pro
iectului. Ceea ce ni se presintă nouă 
acolo, nu 11-ar plăcea nici „Zulu-Cafri- 
loră dela Capulă de bună speranță [Ila
ritate], Sprijinesce moțiunea lui Gyorfty.

Contele Albert Apponți: La acestă 
obiectă trebue să distingemă precisă 
partea politică și cea de dreptă publică, 
cu tdte astea a păzi strictă principiile 
fundamentale ale dreptului nostru pu
blică nu e numai o formalitate, ci e o 
cestiune celă puțină totă așa de esen
țială, ca și darea câtorva j ugere de 
câmpă aci ori acolo. Marelui avantagiu 
d’a se resolva amicală orî-ce cestiune. 
care provocă amărîciune reciprocă și sim
țăminte dușmănose între noi și vecinii 
noștri români sunt gata a jertfi chiar 
singuratice folose materiale. Ună lucru 
însă nu: inviolabilitatea dreptului nostru 
publică. Me bucură că în privința de- 
fectuosității espresiuniloră domnesce una
nimitate în cameră, der se căutămă a 
le evita cu timpulă printr’o terminologia 
corectă, er nu să dămă îndărătă.

Ce privesce espresiunea „imperiu 
austro-ungară11, Ivanka e în rătăcire decă 
crede, că acestă. espresiune nu vine ni- 
căerl înainte în legile nostre. Vine în 
art. de lege XII din 1867 și în legea 
armatei. Iu contra espresiunei, decă ea 
însemneză complexulă geografică și nu
mirea. comună a tuturoră țăriloră de sub 
domnia Maiestății Sale, n’am nimică să 
obiecteză : decă însă se’nțelege vr’o uni
tate teritorială ori obiectivă, atunci pro
testezi! contra acestei espresiunl. Fiindă 
că cuventulă „imperiu11 pricinuesce ne’n- 
țelegerî. pe când espresiunea „monar- 
chiă“ e precisă, cuventulă „imperiu11 s’a 
eliminată în timpulă mai nou și în contra 
folosirei lui a.șă protesta. Să fi mă atențl 
deci la folosirea espresiuniloră. mai alesă 
acolo unde vremă se facemă a se recu- 
nosce independența iidstră : în atingerea 
internațională.

In acestă tractată vină incorectitățl 
de dreptă publică, nu numai câteva sin
guratice espresiunl defectuose. cum a 
disă ministru-președinte. și de aceoa amă 
trebuită se pășimu energică contra, acestui 
tractată, căci aci e vorba de graniță, și 
acestă graniță e arătată ca „graniță 
austro-ungară.11 ceea ce presupune unu

teritoriu austro-ungară. Aci e așaderă 
o numire periculdsă, care lioleză drep
tulă publică. Ună teritoriu austro-un
gară comună în înțelesulă dreptului 
publică nu esistă si prin turnare nici 
o graniță comună austro-ungară, căci 
între aceste doue state, independente 
umilă de altulă din punctă de vedere 
ală dreptului publică, singura legătură 
o formeză unitatea dinastiei. Cum amă 
pute deci primi întruni! tractată inter
națională ceva ce contraclice suverani
tatea teritorială și independența terito
riului ungară ? E de demnitatea națiu- 
nei ungare și a legislativei ungurescl de 
a nu pute eseeuta recundscerea acestui 
punctă din partea unui stată streină'?

Cele doue rele, între care avemă să 
alegemă. nu suntă împedecarea încheierei 
acestui tractată deoparte și violarea drep
tului nostru publică de altă parte, ci ori 
aducerea acelei situațiunl neplăcute, in 
care guvernulă nostru ar ajunge când ar 
trebui să mărturisescă guvernului română 
că s’au străcurată erori care trebuescă 
corectate, ori. pentru a cruța o simțibi- 
litate subiectivă. înarticularea unei con- 
vențiunl internaționale, care contrazice 
dreptulu nostru publică.

D-lă ministru-președinte a pusă ces- 
tiunea cabinetului, dicendi! că decă nu 
și-ar pute împlini obligămentulă ce șl-a 
luată față cu ună stată streină, d’a face 
se se primescă de parlamentă ună trac
tată. cabinetulă ar trebui se se retragă. 
Der aci nu e vorba de o disposițiune 
materială a tractatului, ci de textă, a 
cărui stabilire e cu totulă indiferentă 
pentru România. Eu nu potă admite, că 
d-lă ministru-președinte din lealitate că
tră România ar fi nevoită să pună ces- 
tiunea cabinetului, când e vorba de vio
larea dreptului publică ală Ungariei, ci 
ar trebui, precum așă face și eu, se o 
pună față cu aceia — decă ar fi, ceea 
ce nu credă — cari ară pune, piedecl ni- 
suinței d’a se sana gravaminele de dreptă 
publică ală Ungariei. Aderă la moțiu
nea lui Beothy. (Vii aplause în stânga).

SOIRILE IDILEI.
Suntă numiți capelani mii'dări el. II 

în reservă; Octavin nu Popă, Ionă Pozne 
și lonă Miclea. toți trei preoți ai archi- 
diecesei gr. cat. de Alba-Iulia și Făgă- 
rașă. E transferată sublocotenentulă 
comptabilă losifu Prinsă dela. reg. 51 
de inf. la reg. 63 de inf.

Cetimă în „Koloszvâr“ dela 3 Martie : 
„Procuratura regescă din locă a intentată 
procesă de pressă contra cunoscutului diară 
românescă „Tribuua“ pentru agitațiă con-

tra statului. De asemenea a intentată 
procuratura procesă de pressă contra 
foiei umoristice românescl „Calicului ce 
apare totă în Sibiiu, pentru calumniă și 
vătămare de onore comisă contra fostu
lui solgăbirău din Jamă și actualului 
subnotară din comitatulă Carașă-Severină 
„Korkân Peter.u In acestă foiă din ur
mă se află în Nr. 9 dela 13 Septemvre 
1887 ună versă, pentru care procuratura 
din oficiu a pornită cercetare penală. 
Ambele procese se voră pertracta în 
Clușiu.

Se vede de aici, că cei dela pu
tere s’au pusă cu totă seriositatea să 
eseeute ordonanța de astă tomnă a mi
nistrului de interne cătră procurori.

❖♦
După cum e informată „Siebenbiir- 

giscli Deutsches Tageblatt“, deputatulă 
sasă din Țera Bârsei I. Imrich îșl va 
depune mandatulă său. Partida popo
rală săsescă va candida în locală lui pe 
redactorulă foiei „Kronstădter Zeitung11 
T. Filtsch.

*Jjt *
In Clușiu s’a închisă preparandia 

de fete a statului din causa epidemiei de 
tifusă. Suntă bolnave șepte porsone în 
acestă institută. Tn orașă de asemenea 
s’au ivită mai multe, cașuri de acestă 
bolă. Cașuri de morte pănă acum au 
fostă două. Prelegerile la preparandia 
s’au sistată deocamdată pănă la 15 
Martie.

•
De când s’au construită căile ferate 

ardelene, au remasă aci ună numără de 
petrarl italieni și meseria loră au lățit’o 
printre Săcui în comitatulă Oderheiu. 
De asemenea în Poiana din comit. Cojoc- 
nei se nutrescu mulțl omeni cu petrăria. 
„Kolozsvar11 propune si*se eoloniseze Ciu- 
cea din Cojoc-na tu petrarl din Secuime, 
pentru ca totodată să se procure Săou- 
iloră lucru.

De ce nu o dbre inima pe foia bu
getară și de lucrătorii nemaghiarl ?

** A
In noptea de 29 Februarie n. nisc-e 

făptuitori necunoscut! au jefuită de 800 
fi. cassa compossesoratului din Olastelică, 
comit. Oderheiului. Casienilă dormea 
cu familia sa în odaia laterală, der n’a 
audită nici tină sgomotă și numai a 
doua di observa f'urtulu. Publiculă e 
forte iritată din causa multeloră hoții. 
Se atribue sporirea criminaliloră împre- 
jtirărei, că judecătoriile se portă pre cu 
cruțare față cu reufhcătorii.

*
Lucrările restante la judecătoriile 

■unyuresci, după raportulă ministrului de 
justiția, suntă: la tablele r. 30.000 pe 
ană: la cele 66 de tribunale de prima

FOELETONULU „GAZ. TRANS.“
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Interiorulă castelului nu conține mai 
puțină de 600 camere, trei săli ale tro
nului. ună teatru, o arenă de călărită și 
este relativă simplu întocmită. Totuși 
se află în Gaeina o prețiosă colecțiune 
de tablouri și sculpturi. Doue galerii 
constau d. e. numai din portretele per- 
sonalitățiloră princiare, atâtă din țeră cât 
și din streiuătate. In galeria chinezescă 
simtă adunate o mulțime de obiecte pre- 
țiose din imperiulă cerescă seu cliiar din 
timpă mai vechili. Arsenaluli! conține 
o colecțiune forte interesantă de arme 
vechi. Etagiulă de susu se împreună 
cu camerele de josă printr'o minunată 
scară de marmoră, a cărei rădemătore 
este lucrată în stilulă renaissance și au
rită. de unde și portă numele : „scara 
de aur". Ea ne conduce în vestibuhilă 
celă spațiosă. și în dnimulă acesta treci 
pe lângă Cerchezi îualțl ca prăjinile, 
cari încinși la bleu cu pumnale și pis- 
tole. stau de pază la camerile particu
lare ale împăratului și împărătesei. De 
aci ai o priveliște înc-ântătdre asupra 
parcului din dosulă castelului, care ne 
lasă o impresiune cu multă mai plăcută.

ainintindu-ne o adevărată idilă, de- 
câtă frontulă principală alu palatului, 
care ne revocă în memoria o uriașe ca- 
sannă. Chiar prin cele două turnuri, 
constătătore din câte 5 caturi, capătă 
acestă parte a parcului ună ce romantică, 
mai multă însă prin priveliscea lacului, 
care se întinde înaintea ochiloră. ea o 
suprafață argiuțiă. Vre o câțiva pași 
simtă de ajunsă spre a ne duce dela 
castelă printre arbori și tufe pe terasa 
lacului, pe a cărei masivă rădemătore 
(grilaj ă simtă aședate o mulțime de 
sculpturi. In timpulă verei se încruci- 
șeză pe Iacă vre-o câteva fregate impe
riale, care suntă pregătite pentru visi- 
tarea părței umbrite a țărmului. Abun- 
danța de apă. multele insule, care suntă 
împreunate prin drăgălașe podulețe, dau 
parcului ună caracteră cu totulă deose
bită. atâtă erna. când găsescl la vre-o 
câte-va sute de pași celă mai minunată 
locu de patinată, câtă și vara, unde 
chiar în celă mai căldurosă anotimpi! 
găsescl reedre dela umbra arboriloră și 
dela pârâiașele, cari eu sgomotă îșl a- 
runcă în Iacă apa loră cristalină. Ună 
ocolu prin parcă cu care ocasiune ne 
făcu conducătorulă nostru atentă asupra 
tuturoră obiecteloru demne de vădlită, 
îți descoperă multe lucruri interesante.

Așa este d. e. alăturea de castelă 
o galeria zidită în zică-zacă și cu ageră 
caleulațiune în scopă de a avea efectă 
acustică, care trimite ună ecou admira
bilă. Fie-care cuventă tare pronunțată 
se repetă pănă în infinită, pote chiar o 
jumetate de minută, și când visitatorulă 
crede că celă din urmă sunetă s’a stinsă 
de multă, și se îndreptă spre eșire, aude 
primulă cuvântă cu o deslușire sur- 
princlătore într’ună tonă adâncă de basă. 
S ară putea crede că ună spirită din 
fiuiduh! pământului, căruia îi este nesu
ferită visita curioșilon! omeni, găsesce 
plăcere în a-i imita. Fasaneria, în ală 
cărei spațiu gigantică. îngrădită cu totă 
soiulă de plante și acoperită cu pomi, 
se preumblă animale ca în liberă, par- 
culă de selbăteciunl. în care și acuma 
se mai țină bouri zimbrii,, se numără 
în primulă rangă între cnriositățile Ga- 
cinei. Pe lina din insule se află ună 
obeliscă în amintirea contelui Orlow, 
pe alta numită .,1’Isle d’amour" șl-a zi
dită împerătesa Maria Teodorowna. încă 
de pe când era ducesă, o casă țărănescă 
care pe din afară are aparința unei sim
ple grămedl de lemne, der cu atâtă mai 
multă te surprinde pompa și luxulă din 
năuntru.

Alexandru ală III șl-a alesă Glicina

de reședință obicinuită, pentru că lui 
nu-i este dată a impune poporului său 
prin farmecnlă unei naturi tari, carea să 
cuprindă cu ageră privire adevernlă și 
să-lă eseeute cu energiă. Cu totă sta
tura lui herculană, îi lipsesce siguranța 
în lucrurile practice, care privescă che
marea sa ca demnitarii. Der ca tote ca
petele teoretice, care se îndeletnicescă 
cu idei prevenitore. în locu de a consi
dera realitatea, elă este încăpățînată și 
nesocotită, și este posibilă ea prin con- 
tradicere cu sine însuși să voiescă ade
sea binele și să severșescă reulă. Ni
meni nu pote spune, că cunosce bine pe 
Țarulă. seu că scie ceea ce se șoptesce 
în ante-camerile castelului din Gaeina, 
seu că a luată cuventulă la discursurile 
miniștriloră și generaliloră. In totdeuna 
însă lumea politică îșl are îndreptată pri
virea spre vecliiulă paiață ahi lui Orlow 
din acești! orașă. pentru că pe de o 
parte scie deplina putere ce posede lo- 
cuitoriilu aceloră încăperi, și pe de altă 
parte trebue să-ți pui întrebarea, eă ore 
este posibilă a pricepe și ocârmui ună 
imjieriu. care se întinde dela Marea os- 
tică pănă la oceanulă pacifică, retrasă 
fiindi! într’o astfelă de reședință țeră- 
neseă. (După „N. p-, Presse." tind, de A. C.
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instanță 62.000 dela 1.675.000 procese 
ce au în cifra mediă pe anti: la cele 
384 judecătorii de cercii restanța anuală 
e de 105.000 dela 3.500.000 procese pe 
anii. Der la judecătoriile din urmă dau 
măsura număruhl acelori! procese, care 
s au apelați! pănă acum la table, er de 
acum incolo au să fiă resolvate de tri
bunale. Niuiiăruli! acelora e de 189.000 
procese de drepta civilii și 185,000 de 
drepții penalii, cu totulii deci 374000 
procese, dela care restanțele anuale 
suntii de peste 24.000.

Coresponileii]Q ..Gazetei Transilvaniei."
Domnule Redactorii! Vă rogu se 

binevoiți a publica următorele rânduri 
ce Vi-le trimiti! cu privire la tractultt 
protopopescil alit Branului:

Tractulă protopresbiteralil alii Bra
nului fu totdeuna dăruită de Dumnedeu 
cu conducători buni, cari l’au luminata 
și l’au condusa pe căile culturii, virtuții 
și moralității.

De când actualulă episcopii ala Ara
dului luă frânele protopopiatului nostru, 
puse începutulă la cultivarea și luminarea 
lui prin îngrijirea de școli, de învățători 
buni și preoți destoinici. Se îngriji pen
tru dotațiunea loră. eșia prin comunele 
tractului său, și se convingea singura 
despre resultatula conducerei și disposi- 
țiunilora sale; cu una cuvânta: puse basă 
prin felurite aședăminte bune la esistența 
preoțilori! și a învățătorilor^.

Pășiuda la trepta arcliieriei, proto- 
presbiteratulii nostru remanândă orfana, 
fu administrata timpă de 10 ani, pănă 
când bunulu Dumnedeu trimise pe ac- 
tualulu protopresbiten! ala Branului Tră
iam! Mețiană, care să păstreze și se țină 
în vigore zelula de muncă inspirați! de 
neobositula archiereu antecesoruli! său, 
și să înainteze încă și să continue firula 
lucrărilori! unchiului său.

Luândi! conducerea Prea Onoratulă 
Domnă Traiani! Mețiană, îndată se în
griji să delătureze greșelele și neorendu- 
elele din unele comune ale tractului său, 
prin cercetarea acelora fără pregeta, prin 
povețe, prin stăruințe și blândețe. Ast- 
fela continuânda, scolele vechi începură 
a se cjidi din nou și a se repara conform 
cerințeloru, bisericile a se ține la înăl
țimea lori!, er preoții și învățătorii a fi 
conscii de chemarea lora. de dreptulă și 
datorințele lori!, avendt! de esemplu pur
tarea prea demnului lori! capa, er de 
conducători! învățăturile densului.

In aceste timpuri grele pentru po
porali! Brănena. care în urma resboiului 
vamala abia mai vegeteză — în acest<“ 
timpuri de grea încercare pentru noi, — 
trebuia se avemă unt! conducătoră. care 
prin presența lui, ici și colo, să ne dea 
spirita și se ne îusufle curaj t! pentru toti! 
ce-i drepta, bună și sfânta, care să ne 
oțelescă. puterile spre săvîrșirea fapteloră 
bune și să ne pregătescă, să ne putema 
împlini datorințele, ca niște ostași buni 
ai Domnului, să condueemu turma pe 
căile virtuții și credinței la limanulă do
rite, se fiă folositore patriei, națiunii și 
bisericei sale.

Fiinda convinsa Rvdiss. d-na pro- 
topresbitera Traiauu Mețiană, că biseri- 
cele și scolele se conducă prin comitete 
și epitropii parochiale-scolare. cari au 
în prima liniă grije pentru averea și îna
intarea bisericei, și fiindcă în acești! anu 
avea a se alege în fiecare comună atarl 
comitete, deși în timpă de iernă, der 
dânsulu nu pregeta a cerceta fiecare pa- 
rocliiă din tractulu său. spre a visita bi
sericile și scolele, spre a esamina soco- 
telele și a scontra casele, spre a alege 
bărbați buni luminați și devotați bi
sericei și școlei, cu unu cuvântă spre 
a vedea cu ochii sei tote scăderile, ce 
dor ar mai fi pe ici pe colo, spre a le 
delătura.

Avendă der ocasiune fiecare locui
tori! din comunele tractului său a vedea 
de 2—3-orI pe ană pe protopresbiterulă 
lori!, a midi cuvintele dulci și pline de 
învățătură ale șefului loră bisericescu. 
prin care se pune la inimă împlinirea 
datorințeloră loră față de biserică și 
școlă. nu ne mirărnă decă treburile mergă 
bine și regulată, și decă tractulu său e 
la culmea chemării sale.

Și deși acestă prea vrednică proto- 
presbiteră ar pute să facă acestă visi- 
tațiune pe lângă diurne bune, totuși re
nunță la acestea, ba încă ajută densulă 
unde se simte trebuință : acesta e o do
vadă destulă de mare pentru iubirea și 
dorală său de a vede odată tractulă său 
înflorită și poporală în stare bună.

Fie siguri! prea vredniculu părinte 
că vădendu-lă poporală din cele mai în
depărtate comune muntdse ale tractului 
său. der mai alesă poporală din Sirnea 

mergendi! la ei cu pericululă vieții p'ună 
vifori! cumplită și întunecosă, și chiar a- 
postolesce, numai să-i potă ajuta, să-și 
facă biserica, ce acum e ruinată și să re
guleze afacerile, și cu elă toți aceia, pe 
cari i-a mângâiată cu ocasiunea acestei 
visității canonice, fie sigură, că uu-lă 
voră uita în veci și că sămânța 
aruncată între ei va încolți, că e bună 
și aruncată în pămentă mănosil.

Aceste fapte ar fi păcată să rămână 
acoperite, pe când ele potă fi de cea 
mai bună urmare și altoră domni proto- 
presbiterl, cari venindă în atingere ime
diată cu preoțimea și poporală, multe 
rele s’ară pute curma și îndrepta și multe 
lucruri bune se potă aduce în îndepli
nire.

Ca în trecătă amintescă, că cu oca
siunea visitațiunii amintite Rvdissimulă 
domnă Traîană Mețiană în tote biseri
cile din tractulă său la finea liturgiei a 
săvârșită parastasă solemni! în memoria 
mariloră bărbați ai bisericei și națiunii 
nostre : _Audreiu Baron de Șaguna, Eina- 
nuilă Gojdu și Dimitrie Andronică, la 
care poporală cu cea mai mare pietate 
a ascultată și a rămasă cu plăcute a- 
mintirl.

încheiu rugândă pe Dumnedeu să 
țină mulțl ani fericiți pe vredniculă nos
tru protopresbiteră. Mș.

Petrecere în Caransebeșfi.
Petrecere de jocil se va arangia la 

10 Martie 1888 st. n. în sala otelului 
„Pomulă verdeu din Caransebeșă pentru 
efeptuirea unui „Album/ eventuală a 
unui „Tablou/ care să înfățișeze portu
rile românescl din diferite ținuturi lo
cuite de Români. începutulă la 8 bre 
sera. Comitetulu arangiatoră se com
pune din d-nii; Ioană Ionașlu, Ștefană 
Velovauă, Sebastiană Olariu, Gerasimă 
Sârbii, Ioană Pinciu, Vasilie Goldișă, 
losifi! Bălană, Traiauă Barzii. D. Popo- 
vicl, Efta Biju, Otto PopovicI, Gregoriu 
Bârseană, Floriană Bozgani!, G. Iancu- 
lovicl. Iosifă Reich, G. ImbronovicI, Ni- 
colau Velcti. Prețulă intrării: de per- 
sdnă 1 fi., de familia 2 fl. — Contribuiri 
marinimose se voră cuita cu mulțămită. 
Damele și Domnii suntă rugați să se 
presinte după putință în porturi româ
nescl. Invitarea servesce totodată și ca 
biletu de intrare.

Cătră ouoratnlu publica româna!
Prin apelulă publicați! în luna lui 

Ianuarie amă adusă la cunoscința onor, 
publică română, că Societatea acade
mică socială-literară „România-jnnău din 
Viena va eda un almanachă literară, care 
va apare pe la mijloculă lunei lui Fe
bruarie.

Din unele cause absolută nedepen
dente de Societatea editore, almanachul 
nil a putută să apară la terminulă anun
țată, ci va apare numai pe la finea lunei 
lui Martie st. n.

Aducândă acestea la cunoscința onor, 
publiculă română, rugămă pe domnii 
noștri abonențl să binevoiasc-ă a scusa 
întârdierea neprevedută.

Totodată ne luămil voiă a lungi ter- 
menulă pentru reîntorcerea listeloră de 
abonamentă. pănă la li> Martie st. n. 
apelându erășl la binevoitorulă sprijină 
ală publicului română și rugândă pe toți 
domnii și dbmnele. cari au binevoită a 
se’nsărcina cu colectarea de abonamente, 
a ne reînapoia pănă la acelă termină 
listele, orl-ce resultată ară ave.

V i e n a. 28 Februarie.
Comisiunea pentru Almanachulu 

Român iei juna “.

IiicuriOM'iiiițare.
Nepresentându-se abonențl în numără 

recerută, ca se potă tipări — fără de a 
jertfi din ală meu — cuvântările anunțate 
pe diua de astădi, er abonenții insinuați 
poftindi! mai toți și tom. I.. la ce nu am 
contată. — deci sunt silită a prelungi 
terminulă tipăririi cuvântări loră de sub 
întrebare pe 3/15 Aprilie a. c. pe când 
speră, că se voră insinua abonențl în 
numără de ajunsă.

Kctegyhâza. 15 Februarie v. L888. 
losifti loanii Ardeleană.

parochu rom. gr. or. în Ketegvhitza 
(coin. Bekes).

Convocare.
în senstilă țj-lui 12 alt! statuteloră 

vRcuniunei fnneiloru române din Sibiiu“ 
se convocă prin acesta pe diua de Du
minecă in 11 Martie n. (28 Februarie v.) 
1888 la 8 <ire după am. a XV. Adu
nare generală ordinară în localulă socie
tății de lectură române, din Sibiiu (strada 
Cisnădiei Nr. 7.)

Obiectele: 1 Raportulu^comite- 
tului. 2. Revisiunea rațiocinieloră pe a. 
1887. 3. Propuneri eventuale.

Toți onor, membri ai Reuniunei 
suntă rugați a participa la acestă adu
nare generală.

Sibiiu, 26 (14) Februarie 1888. 
Maria Cosmik. Dr. Octavianft Russu, 

președintă. secretară.

ULTIME SCIRÎ.
Foile din Pesta ne aducu soi

rea, că delegatiunile se roru convoca 
în Pesta pe dina de 12 Maiu n. Con
vocarea stă în legătură cu cesti- 
uneu bulgară, pentru care s’au ți
nută dese conferințe între Maies
tatea Sa monarchulu, ministrulu 
de esterne și ministrulu-președinte 
ungurescu.

„Nord“ regretă, că acțiunea di
plomatică începută de Rusia în ces- 
tvunea bulgară n’a avută resultatulă 
dorită. Causa e că Austro-Unga- 
ria, Italia și Anglia snntă de altă 
părere decâtu Rusia, Germania și 
Francia, în privința ilegalității su- 
irei pe troliu a Coburgului. Acestă 
împrejurare încurajază pe Bulgari 
d’a se opune și mai departe. P6te 
că asta au intenționat’o Austro- 
Ungaria și aliații ei. In totu ca- 
sulă acum Austro-Ungaria, Anglia 
și Italia suntă datore să facă pro
puneri mai bune, decă nu voescă 
a fi acusate, că voescă înămolirea 
cestiunei bulgare. Ce privesce pe 
Rusia, ea nu va fi abătută prin 
nimică din calea păcii.

După o depeșă din Modana. 
nisce soldați francesi au insultată 
pe trei amploiați ai căiloru ferate 
italiane. Comandantulă francesă a 
consemnată în cartieră pe toți 
soldații francesi pentru a descoperi 
pe vinovațî.

Scările din Tamatava spunu că 
ună uraganu violentă a distrusă, 
la 22 Februarie, o mare parte din 
orașă. Pe costă. 11 corăbii s’au 
perdută, printre cari încrucișăto- 
rulă francesă Dayot. Suntă 20 
de morți.

O telegramă din Parisă spune 
ea Wilson a făcută apelă.

,,Post“ demonstra, că causa 
principală a scăderii ce s’a. pro
dusă la Bursă asupra rubleloră, 
nu e consecința schimbăriloră i- 
vite în traficulă Rusiei cu Ger
mania și străinătate, ci resultatulă 
disproporției ce esistă. în venitu
rile și cheltuelile Rusiei. „Post“ 
reamintesce sumele enorme ce Ru
sia cheltuesce pentru flota sa din 
Marea Roșie, pentru întreținerea 
a 300,000 de omeni la granița 
Vestului și pentru crearea unui 
portă de resboiu la Liban.

SUIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ah! „Gaz. Traus.v)

Bucurescî, 4 Martie. Cabinetulu 
a demisionată. Regele a chematu la 
sine pe președintele senatului (-fhica. 
cu se’ se consulte cu elă.

Clușiu, 4 Martie. Intr’o conte- 
rență ținută erl s’a hotărîtă înte- 
meiarea unei societăți literare ar
delene.

ConstantinopolO. 4 Martie. In 
urma presiunei ambasadei germa

ne care sprijini din nou propune
rile rusescl. Porta ar fi aplicată 
a face comunicări la Sofia, der 
într’o formă mai domolă.

Guvernulă bulgară — fiindu 
încunoșciințată despre acesta—ru
gă pe Porta se-lă sprijinescă de 
orece în fața responsabilității ce-o 
are elă, ar trebui sg respingă ori
ce comunicare care ar pute se 
pericliteze liniștea Bulgariei și 
starea actuală a lucruriloră. Părta 
așteptă resultatulă misiunei lui 
Herberth Bismarck la Londra.

DIVERSE.
La ce pote sluji telefonuld. Etă ce li-a 

venittî în gândO sâ facă. In sălile spita
lului unde sunti! puși bolnavii ce zaci! 
de bole molipsitdre, au instalații câte 
unii telefom! la piciorulti flăcărui pată. 
Bolnavii aceștia, decă nu mai potă vede 
pe nimeni din ai lorii pănă la însănăto
șire, — decă va urma însănătoșire, — 
potă să vorbescă cu ori și cine, potti să 
audă glasulii ori cui. Astfelu ei nu vor 
fi lipsiți de mângâierile și ușurarea su- 
fletescă ce le potu aduce aceia pe care’i 
iubescti. Se simții astfelii mai puținii pă
răsiți. Der mai iată și o altă aplicațiune 
mai neașteptată: Părintele Eichbach, su- 
periorulii seminarului francesu din Roma, 
a publicații o broșură asupra cestiunii 
d’a se sei decă pote seu'nu se fiă îngă
duiții, a se da absoluțiunea (iertarea de 
păcate) prin telefonti. După ce 'exami- 
neză pe rândii tote argumentele pro și 
contra, conchide omilii! bisericii, că poți 
să te spovedescl prin telefonti, der că 
deslegarea păcateloru nil (poți să țl-o 
dobândesc! pe asemenea cale. Atâta 
pentru astădi. Der negreșitti că aplica- 
țiunile minunatului instrumentu care duce 
glasulă omului peste depărtări nepătrunse 
de ochiu. se vor înmulți.

Rectificare. Raportulti despre a- 
dunarea generală a Associațiunei pen
tru sprijinirea învățăceilor!! și sodaliloru 
români, din Brașovu. publicații în Nr. 
38 alu „Gazeteiu se rectifică într’acolo 
că controlorii este alesă d-lu Petra Pe- 
trescu și nu d-lii Ilie Ardeleanu, precum 
s’a scristi. Observăm totodată, că la a- 
celii raportu din erdre s’a omisă sub
scrierea autorului, care este „Unii mem
bru alt! numitei Associațiunl.

Cursulu pieței Brașovu
din 5 Martie st. n. 1888

Bancnote românescl C 'uinp. 8.50 Vend. 8.53
Argintii, roinânescu . „ 8.45 n 8.48
Napoleon-d'ori . . . 10.02 n 10.05
Lire turcescl . . . „ 11.32 11.37
Imperiali..................... „ 10.32 10.37
Galbini..................... „ 5.88 5.92
Scris, tone. ,,Albinau6u 0 „ 101.— 102—

5°»i r « J o „ 98.- n 99—
Ruble rusescl . . . „ 102— 103—
Discontulu .... 6‘ ,—8'’ 0 pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 1 Martie st. n. 1888.

Renta de aură 4n ............................................96.10
Renta de liârtiă 5".......................82.95
Imprumutulu căiloru ferate ungare . 148.50
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostil ungare il-ma emisiune’) . . 94.
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune") . . 123.75
Amortisarea datoriei căilorti terate de 

ostil ungare Î3 a emisiune) 108.
Bonuri rurale ungare...............................103.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonuri rurale Banattl-Timișu . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare......................... 103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 104.
Bonuri croato-slavone..........................103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescu..........................................9;j.
lmprumutulil eu premiulil ungurescil 121.25
Losurile pentru regularea Tisei si Se- 

ghedinului..............................................122.80
Renta de hârtii austriacă .... 77.60
Renta <le argintii austriacă .... 78.70
Renta de aură austriaca......................... 107.60
LosurI din 1860   132.20
Acțiunile băneei austro-ungare . . . 859.-
Acțiunile bilncei de credită ungur. . 268.
Acțiunile băncei de creditu austr. . 268.20
Galbeni împărătesei .......................... 5.9y
Napoleon-d'ori......................................... 10.04
Mărci 100 împ. germane........................... 62.20
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.55

Editori! și Redactorii responsabila :
Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 40 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.
Nru 2265 ex 1888.

PUBLICAȚIUKE.
Spre scopulă îngrijirei apaducteloră și fântâniloră orășenesc! 

din 1 Maiu 18S8 pană la finea lui Aprilie 1891 pe lângă o reboni- 
iicare anuală de paușalu. se va ține Vinerî în 9 Martie a. C. o per
tractare de oferte.

Reboniiicarea anuală de paușalu a fostă pană acum 2800 11. 
v. a. Condițiunile de oferte se voru ceti cu ocasiunea pertraetărei 
de oferte, până atunci inse se potu examina la oficiolatulu orășe- 
nescu economică. La oferare se admită numai persbne de specia
litate seu și astfelă de anteprenori, cari au indivizi specialiști pen
tru îngrijirea astorfeliu de lucrări.

Spre acestu scopu suntă obligați oferenții, ca se-șl alăture la 
oferte referitorele documente.

Intreprindetorii au de a-șl așterne deci ofertele scripturistice 
sigilate și prov6i|ute cu 5° 0 ca vadiu din acea sumă, pe care o pre
tindă ca reboniiicare de paușală, pănă în 9 Martie a. C. orele 12 din 
di la d-lă primară ală orașului Brașovă Franciscă de Brennerberg. 
In ofertă are se Hă și decliiarațiunea, cumcă oferentului 'i suntă cu
noscute condițiunile contractuale și de oferte și că se supune loră.

In aceeași di după prâncjă la 3 ore se voru deschide la ofi- 
ciolatulă orășenescă economică ofertele.

Brașov ă. 25 Februarie 1888.
Magistratul^ orășenescu.

Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei" â 5 cr. se potu cumpera în tutungeria I. Gross, 
în librăria Nicolae Ciurcu și Âdolf Albrecht.

0 DAMA
veduva, de 42 ani, română, de confesiune gr. cat., cu caracteră so
lidă și esterioră plăcută, care vorbesce românesce, serbesce și nem- 
țesce caută angajamentulu de a fi aplecată ca economii în tote des- 
teră, la vr’nnă olicială, preot.ă seu proprietară bine situată.

Doritorii au a se adresa la N. I*. I*. in Zsebely, via TeilieNvăr.

Avisii d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numeiii de 
pe fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea eolecțiuniloră 
„Gazetei," precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administrațiunea „(iaz. Transă

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
□2—29

la
AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XII. — Apare in 1 și 

a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumdse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali 
- mai departe tracteză cestiunl literare si sciențifice cu refiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune 

socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporatiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoru individ'iloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'■> — 3V2 cole; și publică portretele și biografiile arcliiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrali,— apoi studii pedagogice-didactice și scientifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă. scolastică și literară.—Prețulu de prenumerațiune pre anulă intregă 
e 4 ti. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu atu patrulea esemplaru. 
Wiimeri de probă se trimită gratisă ori-rui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU‘ în Gherla Sz-ujvâr. -Transilvania.

următorele cărți din editura propria:

15 <li 
ș. a. 
vieța 
parte

Toții de aci se mai potu procura și
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. - Partea I. Paulă Hun- 
falvv despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șineai. Prețulu 30 cr.

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

Cuventări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană. de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cnventări bisericescl întrece 
tote opurile de acesta soiu apărute 
pănă acum — avendă 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 sărbătore. Prețulă e 2 fi.

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. Prețulă 15 cr.

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

Idealulă 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 Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

Ultimulă Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță I 

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

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

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

Hermană și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariii. Prețulu 50 cr.

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

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

Petulantulii. Comedia în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluțu. Prețulu 30 cr.

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

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

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

TesaurulO dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de auru. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulil 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, II, UT, 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, 
industria, comerciu și cliemiă. Prețulil 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosulu 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vețătorilorii și a altorii bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovaniî, profesorii pre- 
parandialii. Prețulil unui esemplarii cu 
porto francați! 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămu 
vre-uni! opă. întocmiți! după lipsele 
scolelori! nostre în mesura în care este 
acesta, pentru aceea îlu și recoman
dând! mai aleșii directorilori! și învă
țătorii oru ca celoru în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popu, profesorii la 
ginmasiulfi din Năseudti. — Manuali! 
aprobați! prin ministerialii de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulii de 
datu 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulu 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioanil Buteanu, 
prof. gimn. Unu volumii de peste 30 
cole. Prețulu 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruțu, profesorii. Opă 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 
— cuprindendu composițiuni de totă 
soiulii de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pdte întrebuința 

cu mnlti! folosii de cătră preoți, înve- 
țători și altl cărturari români. Prețuit! 
1 fi. 10 cr.

Nu ine uita. Colecțiune de vier
sul! fimebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulil 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavriltl Trifu profesorii preparan- 
dialti. Prețulil 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

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

Miculu mărgăritaru sufletescil. 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 frumdse. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.: 50=3 fior.: 
100-- --5 fi.

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

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

S ■
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.


