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Nr. 59. Brașovu, Mercur!, 16 (28) Martie

Procesulu do pressă aln „tatei"
și foile unguresc!.

Brașovu, 15 (27; Martie a. c.
Este uni! interesă publică româ- 

nescă, de a cunosce opiniunea diaristi- 
cei ungurescl cu privire la processulă 
de pressă, ce s‘a desfășurată Mercurea 
trecută înaintea juriului din Clușiu și în 
care s’au atinsă principii și fapt^de cea 
mai mare gravitate în raportulîî nostru 
cu elementulă dela putere.

De aceea vomă împărtăși cetitori- 
loră noștri acestă opinimie și vomă în
cepe cu organulă ministrului-președinte 
Tisza, care organă prin teoriile lui ab
surde de contopire și absorbire totală 
a vieței individuale naționale, pentru a 
căreia apărare și susținere cu dreptă cuvent 
se luptă adi naționalitățile nemaghiare, a 
datăprilegiupolemiei, care s’a terminat cu 
condamnarea confratelui nostru dela „Ga
zetă" la patru luni închisore de stată.

Etă ce scrie organulă oficiosă 
„Nenizet” cu privire la procurorulă nostru 
de pressă în numerulă sâu dela 22 Martie, 
anulă curentă :

„Foia română „Gazeta Transil
vaniei11, ai căreia doi redactori au 
statu acjî ca acusați înaintea ju
riului din Clușiu, și-a serbată nu
mai deunăcjile jubileulu de unu ju
mătate seculu alu esistenței sale. 
In timpulu acesta îndelungată în 
câți numeri a apărută, în ațâți a 
păcătuită în contra pacinicei con
viețuiri a rasseloră, în contra re- 
lațiuniloru frățesc! dintre ele și în 
contra iubirei cătră patria maghiară 
Lățirea urei față cu națiunea ma
ghiară și cu orenduiela de stată 
maghiară a fostă pânea ei de tote 
ijilele, din care s’a hrănită unu ju
mătate de veacu. A putut’o face, 
pentru că acea binecuvântată li
bertate de pressă, de care națiunea 
maghiară încă na abejisu în mânia 
atâtoru abusuri, ce le-au comisă 
necurmat cu ea anumite „Gazete11 și 
„Tribune11 s’a dovedită ca o manta 
ce prea bine pote acoperi și care 
e încă și rentabilă pentru domnii 
agitatori.11

„Și încă și astăcji, când bmenii 
„Gazetei11 se tragă la răspundere 
în Clușiu, advocatulu apărătoru se 
apără cu aceea: că doră cele cjise 
în articulii încriminați suntu ier
tate (!) de libertatea pressei din pa- 
triă. — Decă bunii domni așa înțe- 
legu libertatea pressei, atunci vor- 
bindu cu cuvintele bibliei, este în 
adeveru păcatu a strica orzuliî pe 
gâsce, și noi credemu că decă a- 
ceste voră merge așa multă tinipU 
și nu voru înceta de a da prin 
cuvinte și fapte o astfelă de inter
pretare libertății de pressă, mai 
curendă ori mai târejiu se va nasce 
in sînulă națiunei maghiare unu 
puternică curentă, care spre a face 
finită agitațiuniloră privilegiate, va 
fi gata vrendă-nevrendu de a se în
voi cu acea garanțiă în deosebi 
ponderosă, cu restrîngerea acelui 
câștig eluptată, de mare preță, (cler 
pre care, cum arată esemplele, mulți 
nu’lă potu prețui), cu restrîngerea 
libertății de pressă.1

„Nu dorimă acesta; vomă fi cei 
din urmă între aceia, pe cari i-ar 
pute vreodată răpi cu sine ună 
asemenea curentă jși pănă la es- 

tremă ne-amă lupta în contra u- 
noră astfelă de nisuințe — der 
totuși sîătuimă, ca cjiariștii ultra- 
naționali, decă nu pentru alta, celă 
puțină în interesulă causei loră 
proprie de altmintrelea rele, se fo- 
losescă cu precauțiune și discre- 
țiune acea libertate de pressă, și 
se nu-o compromită, pentru că 
c|eu lui Dumnecjeu încă voru pă- 
ți’o și voru ave de a suferi pentru 
acesta. “

„Și verdictul juriului din Clușiu: 
este o protestare în contra inter
pretării susă atinse a libertății de 
pressă maghiare, — seu mai bine 
disă, în contra interpelării false 
a ei.

„Și cum a sunată verdictulă clu- 
șiană? Pe umilă dintre acusați l’a 
achitată, pe celălaltu l’a condam
nată cu 7 voturi contra 5, și pe 
temeiulă verdictului acestuia ală 
jurațiloră tribunalulă la aplicarea 
legii a măsurată pedepsa cea mai 
blândă. “

„ Adus’an înse acestă sentință în 
orașulă par excellence maghiară din 
părțile de dincolo de muntele cra
iului, în focarulă cel mai pronun
țată alu nisuințeloră naționale și 
culturale maghiare, pe care le place 
a’lă numi șovinistă ultraiștiloră na
ționali, și unde fie-care cetățenă 
cultă și înțelegătorii scie, vede și 
semte forte bine, ce mari pagube 
morale și politice causeză agita
țiunile continue ale pressei națio
nalitățiloră, și atunci încă când 
nu vină totdeuna în colisiune cu 
litera legii.11

„Și acestă sentință dovedesce 
câtă de mare nedreptate au es- 
trernii naționaliști, cărora le place 
a înfățișa pe Maghiară, ca omă 
brutală, violentă, nemilosu și ne
împăcată. Diaristulă acela valah 
condamnată, pote cu dreptă cu
vântă mulțumi lui Dumnecjeu, că 
a stată înaintea unor omeni blâncji, 
buni la inimă, îngăduitori, c’ună 
cuventă că a stătu înaintea unor 
judecători maghiari, căci în altă 
stată, pentr’ună delictă politică 
ca acela, i-ar fi umblată altfelă. 
Verdictulă nu numai că nu e cru- 
delă, der nici că e judecata unor 
judecători severi și probabilă că în 
acestă casă ar fi fostă și forte 
motivată severitatea. Nici că este 
acestă verdictă o răsplată, ci mai 
curendă este o dojenire făcută din 
partea unei grațiose autorități, 
care e de ajunsă, spre a da ore- 
care satisfacțiune morală ordinei 
de dreptă vătămate, der e insufi
cientă, pentru a pune pe capulă 
d-luî Bobancu, seu cum îlă și 
cliiamă, corona de martiră po
litică/1

„Celălaltă acusată. direc-torulă 
foii, care a declarată înainte în 
fața jurațiloră, că nu crede că 
denșii voră judeca dreptă asupra 
lui — a fostă achitată. Ore și a- 
cuni nutresce aceeași părere?11

„Der are procesulă acesta de 
pressă ună monientă, care așa 
cjicendă intereseză foia nostră și 
individuală. Articulii împricinați 
ai ., Gazetei “ au vrută adecă se 
respunejă la ună articula ală lui 
„Neinzet11 din 17 Augustă anulă

trecută. Cum s’a putută ca se se 
lege de articululă nostru ca răs
punsă astfelă de afirmațiuni, pe 
care procurorulă s’a veflută con- 
strînsă a-le încrimina, acesta nî-o 
pote esplica numai specialulu mod 
de cugetare ală estremiloră națio
naliști. Căci despre aceea, că noi 
în articululă nostru n’amu spusă 
cu nici ună cuventă, cele ce le-au 
citată într’ânsulă și le-au inter
pretată falsă deoparte redactorii 
valahi, de altă parte apărătorulă, 
cumcă adecă noi anui fi combătută 
„împărtășirea naționalitățiloră stră
ine la fol6se“ și cumcă amă fi a- 
runc.ată în spinarea naționalități
loră numai „munca și purtarea 
sarcineleră11 : despre acesta pdte 
judeca cetitorulă din cuprinsulă 
articuiului nostru.11

„Conducătorulă partidei nostre 
și șefulă guvernului maghiară c|ise 
în dieta trecută cătră ună depu
tată nemaghiară: „Faceți cu pu
tință prin purtarea d-vostre, ca 
statulă maghiară se potă face cătă 
mai multă în interesulă d-vostre.11 
Prin aceste cuvinte a tălmăcită 
ministrul-președinte părerile și sin- 
cerile semțeminte ale tuturoră din
tre noi. Nu sunt așader eschise 
folosele și n’amu fi combătută îm
părtășirea naționalitățiloră la fo- 
lose, der e lucru naturală, că a- 
ceste „folose,11 ori și cum le-amă 
numi, se potă cugeta și se potă 
da numai pe basa dreptului unitară 
ală statului maghiară. Acesta este 
postulatulă trecutului și a desvol- 
tării milenare a Ungariei; este pos
tulatulă și condițiunea sine qua non 
a intocmirei de stată maghiare toc
mai așa ca a siguranței tronului, 
în punctulă acesta prin urmare 
nu puteniă se facemă concesiuni 
nici câtă ună filă de peru.11

„Der pentru aceea că n’amu or- 
ganisată statulu după punct ele pro
gramului dela Sibiiu; de aceea că 
nu creămă teritorii de limbă pănă 
la Tisza și respingemă hotărîtă ori 
ce încercare seu nisuință, care lo- 
vesce în integritatea întocmirei de 
stată maghiară, c’ună cuventă, pen
tru aceea că nu suferință stată în 
stată: pentru tote aceste încă n’are 
dreptă nimeni, în deosebi n’are 
dreptă istorică de a agita și ațîța 
flicendă, că este ilotă asuprită de 
Maghiari șî că’lă amenințămă cu 
nimicire.11

„Austria a avută cu totulă altă 
desvoltare istorică și cu tdte aceste 
vedemă, cu ce greutăți ueînvinci- 
bile, cu ce abnormități are a se 
lupta politica guvernului ei, din 
care tragemu învățături seriose, cari 
ne voră feri și de aici încolo, de 
a ne pune pe ună terâmă așa de 
primejdiosă.11

„Ce privesce în fine afirmarea, 
că noi încărcămu pe spinarea na
ționalitățiloră numai munca și sar- 
cinele — acesta este vorbă golă. 
Căci partea cea mai mare a mun- 
cei și a sarcineloră, cari trebue se 
se facă și se se porte în stătu, din 
punctă de vedere ală maiorității 
relative, ală puterii sale morale și 
intelectuale și ală preponderanței 
sale, le face șî le portă tocmai e- 
lementulă maghiară.11

Regele și Regina României în Berlinîî.
Cetini ă în „Monitorulu oficial11 

din Bucuresci:
Vineri 4 (16) ale curentei, la orele 

12 din di, avu locă la Berlină ceremo
nia înmormentărei repausatului împgratb 
ală Germaniei.

MM. LL. Regele și Regina au mers 
la catedrală spre a asista la serviciulă 
divină, care a durată pănă la ora 1 
după amedă, când imposantulă cortegiu 
funebru se puse în mișcare spre Char
lottenburg.

M. S. Regele a turnată, pe josă, 
carulă funebru, împreună cu regii Saxo- 
niei și Belgiei, apoi veneau principele 
mo.ștenitoră ală Germaniei, membrii fa
miliei imperiale și numeroșii principi ve
nit! spre a asista la acestă tristă ce
remonia.

La orele 3, convoiulă ajunse la 
Charlotenburg, unde cosciugulă Impe
rială fu depusă în mausoleulă familiei.

M. S. Regina împreună cu tote 
principesele Casei de Prusia au mersă 
în trăsură la Charlottenburg.

In sera aceleiași dill avu locă ună 
mare prândă de familie, la care luară 
parte MM. LL. Regele și Regina, er a- 
poi Augustii suverani făcură visită M. 
S. împărătesei mume.

Sâmbătă, 5 Martie, înaintea deju
nului, Maiestățile Loră au acordată au
diențe, er la orele 3 după amiedl au fă
cută o visită Principelui de Bismark 
ReîntorșI la paiață , Auguștii Suve
rani primiră visită principelui moște- 
nitoră ală Germaniei.

Sera la orele 7 avu locă ună prândi 
de familiă, după care Regele împreună 
cu Principii de Prusia însoțiră la gară 
pe M. S. Regina, care fu silită a pleca 
la Neuwied, în urma unei disposițiunl a 
Principesei de Wied, Mama Măiestăței 
Sale Regele română.

La gară erau față, între alții: dom - 
nele române din societate aflate în Berlin, 
mmistrulă țârei, d. Varnav Liteanu, mai 
mulți domni generali și oficerl superiori, 
precum și ună alesă și numerosă pu
blică, cari, la pornirea trenului salutau pe 
grațiosa nostră Regină prin căldurose și 
respectuose urări.

Duminecă, 6 (18) Martie, M. S. Re
gele a acordată diferite audiențe și totă 
în acea di, M. S. Regele Belgiei și Prin
cipele regală ală Italiei făcură visită 
Maiestății Sale.

După dejună, care s’a luată la Cas- 
telă, Regele merse la A. S. R. Princi
pele Albert de Prusia, Regentulă Bruns- 
wigului, spre a-i înmâna în personă în
semnele ordinului „Steua României.11

După acesta Maiestatea Sa merse 
de visită pe Feldmar.șalulă Cornițele de 
Moltke.

Sera, Maiestatea Sa luă parte ia 
prândulă de familiă, du «ă care merse la 
M. S. Impărătesa-mumă, unde a stată 
mai bine de o oră.

Luni, 7 Martie, M. S. Regele făcu 
visite membriloră familiei Regale și după 
amiadă a stată mai multă timpă cu A. 
S. I. Principele moștenitoră ală Ger
maniei.

La orele 5, Maiestatea Sa a luată 
parte la prândulă de familiă la Regen
tulă Brunswigului, er sera a luată ceaiulă 
la AA. LL. RR. Marele Duce și Marea 
Ducesă de Baden.
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Din camera Franciei.
Iu ședința dela 20 Martie a came

rei deputațiloril din Parisă s'a discutata 
interpelarea privitore la punerea în ne- 
activitate a generalului Boulanger. A- 
glomerațiunea publicului era torte mare.

In loja diplomațiloră era represen- 
tantele Austro-Ungariei, cornițele Hoyos; 
ambasadorul^ Germaniei, cornițele blun
ter; ambasadorulă Spaniei, Leon Cas
tillo, etc.

Primula oratora a fosta d. Cassag- 
nac. D-sa dice, că nu pote fi bănuita de 
a avea simpatii pentru Boulanger, care 
întruna timpa era persona cea mai plă
cută pentru întregă partidulă republi
cana. (Contradicerl în stânga). Trebue 
însă să se scie adevărulă și ar fi de do
rita ca unuia din șefii stângei să declare 
dela tribună: pentru ce întorce acum 
spatele față cu acela generala, pe care 
îla impunea cabineteloră de mainainte? 
In timpulă când generalidh Boulanger 
încă era plăcuta, a disă d-sa (Cassag- 
naci că imprudențele ministrului de res- 
bela de atunci, cu tote simțemintele 
paclnice ale ambeloră națiuni, pote, pre 
ușora, să provoce una resbelu cu Ger
mania; ela vorbinda despre o dictatură 
a disa că Boulanger e periculoșii.

D. Goblet'. 1 întrerupendă) n’ai disa 
dela tribună, căci țl-așl fi răspunsa.

D. Cassagnac: Anumite cestiunl a- 
tuncl nu se puteau discuta dela tribună. 
Adu-țl aminte d-le Goblet de incidentală 
cu Sclmaeble. înainte de-a se vota cre- 
ditula de 80 milidue, noi, cești din 
drepta, ț’am ceruta informațiunl confi
dențiale. D-ta ne-ai data și nu erau de 
o natură veselă. 'Sgomotuj. Pentru unii 
miniștri nu e bine ca anumite lucruri 
se fiă spuse dela tribună pentru că țera 
ar dice că ’alțl miniștri mai prudenți și 
moderați n’ar fi espus-o la asemenea peri- 
cule seriose. (Sgomotă).

In Germania s’a săvârșită o mare 
schimbare. 0 nouă domniă și pote și o 
nouă eră pentru pace s’a începută. ("în
treruperi din tote părțile.) Chiar liga 
patrioțilorh, cari nu trebue confundați cu 
adevărații patrioțl. e mai calmă, astfela 
c-ă acum afacerea lui Boulanger o pu- 
tema cu liniște discuta dela tribună. 
Adl dimineță am cetită în „Berliner- 
Borsen-Courier,44 care trece ca organă 
ala cancelarului germana murmur și 
sgomota mare în stânga). Nu sunt la 
tribună ca să vă fiu plăcuta, vă rogu să 
mă ascultați:

Președintele Cloquet: Vă roga să 
ascultați pe oratora; eln nu e însărci
nata ca se vă esprime simțnnintele.

D. Cassagnac: Acea sarcină și mie 
ml-ar fi neplăcută. Rîsete în drepta). 
ț)iarula germana dicea: „Pote guvernul 
franceză prin depărtarea generalului Bou
langer voesce să răspundă la simțimin-

tele paclnice ale împăratului și să facă 
una pasă înainte spre pace. Atunci apoi 
e vorba de a merge pănă la țintă.“ Ve
deți deră porunca e precisă și primulă 
ministru are numai să se supue. [Sgomotj.

Primulă-ministru Tirard a mersă 
la tribună și a strigată forte agitată: 
Te oprescă să vorbescl astfela, acesta e 
o infamiă !

D. Cassagnac privea liniștită la mi
nistru și ridicândă mâna în susă i-a răs
punsă : Infamă! Infamă! [Aplause sgo- 
motose în centru].

Președintele Floquet: D-loră, ascul
tați cuvintele d-lui Cassagnac, țera le va 
sei cumpăni. [Aplause în stânga].

D. Cassagnac declară, că măsurile 
luaie în contra generalului nu le con
damnă, der fiindă urmărită cu spioni și 
făcendu-la obiectulă poliției e atinsă ar
mata întregă. [Sgomotă în stânga ; apro
bări în drepta]. Nu că ar fi păcătuită 
în contra disciplinei, ci de temă îlu per
secută partidulă republicană ca înainte 
de alegeri să’lă facă imposibilă. Popu
laritatea lui Boulanger resultă din im
popularitatea camerei. D. Clemenceau 
se plângea, că partidului republicană îi 
s’a furată popularitatea; acum voescă să 
aresteză pe acela, care a furat’o. Nu 
crede că Boulanger ar fi omulă care ar 
putea face o lovitură de stată; der în 
țera domnesce imă spirită care caută să 
găsescă unu omh. Adevărații pretendențl 
trebue să trăiescă în exila, pe când 
în țâră etă că se ridică din mijloculă 
republicaniloră ună pretendentă nelegi
timă. ("Contradicerl sgomotose în stânga.)

Ministrulă președinte Tirard, a cărui 
stare socială de mai nainte a fostă luată 
în bătae de jocă de Cassagnac, a disă: 
Da, eu sunt ună fiiu ală muncei și do- 
rescă d-lui Cassagnac ca să-și păstreze 
numele cu aceeași onore ca și mine. 
țAplause repețite în centru). De bună 
semă guvernulă n’a luată cu ușurință 
măsurile în contra generalului Boulanger. 
Generalulă a păcătuită în contra supu- 
nerei și disciplinei militafe; de aceea 
trebuia pedepsită. De mai multi ani ge
neralului îi plăcea să fiă obiectulă ma- 
nifestațiuniloră în favorea personei sale. 
(Aprobări în centru.) La alegerile din 
urmă s’a folosită numele lui în contra 
legei. S’a înființată ună diară care, ca 
reclamă, publică cocarde cu posa gene
ralului și elă a tăcută pănă când minis- 
trulu de resboiu l’a silită să declare, că 
n’are amestecă cu agitațiunile.

După acesta, primulă ministru spune, 
conformă cu comunicatele apărute în 
„Journal oficiel", cum generalulă în 
contra oprirei formale a venită de trei 
or. la Parish și după raportulă comisa
rului dela gara de Lyon călătorea în 
haine civile. Era timpulă de a arăta ge
neralului, că legile militare și pentru elu

au valdre ca și pentru orișicine. (Aplause) 
Ordinea trebue restabilită. ApLuse).

Ce s’ar întâmpla, decă fiăcare co- 
mandantă de corpă, acestă didă de apă
rare ală patriei, ar ave clientela sa 
cârmuitore ? (0 voce din drepta: Ai cu- 
ragiulă d-lui Tliiers și di: „miserabilă 
mulțime!") și decă fiăcare ar ave dia- 
rulă său ? Când generalulă a aflată de 
pedepsirea sa n’a rămasă la postulă său, 
ci a venită la Parish spre a participa 
la o întrunire.

Intr’o telegramă dicea: „Țera nu 
se va lăsa să fiă amăgită, s’au luată mă
suri în contra mea pentru că am obți
nută voturi14. Etă că făcea pe judecăto- 
rulă asupra măsuriloră guvernului. Când 
generalulă era ministru, însuși a decla
rată dela tribună, că pe cât tiinpă va fi 
ministru armata n’are decâtă să asculte, 
er să nu facă pe judecătorulă asupra 
lucrăriloră guvernului. De aceaa noi nu 
facemă decâtu aplicămu cuvintele lui în 
contra lui. (Aprobări în centru). Gene
ralulă Boulanger nu vreu să dicu că 
se găsesce în răsvrătire, der de sigură în 
oposițiune cu măsurile guvernului. Minis
trulă de resboiu își va. face datoria pănă 
la sfîr.șită ; elă a convocată consiliulă de 
anchetă, care are să se rostescă asupra 
atitudinei generalului. Der ca consiliulă 
să nu fiă influințată prin vre-ună votă 
alu Camerei, guvernulă nu pote primi 
decâtu simpla ordine de di. Aplause en- 
tusiaste în centru. Sgomotă asurflitoră 
în stânga și dreptaj.

După d-nii Laguerre, ministrulă de 
interne Sarrien, ministru de resboiu Lo- 
gerot. d. Clemenceau a declarată, că 
aprobă măsurile luate în contra genera
lului Boulanger fiindcă ce nu-i permisă 
unui soldată de rendă nu-i pote fi per
misă nici unui generală. Dedre-ce însă 
nefiindă vorba numai de unu actu de 
disciplină, ci afacerea avendă și o parte 
politică, nu pote primi simpla ordine de 
di și propune următorea resoluțiune: 
„Camera fiindu decisă a păstra disciplina 
în armată, trece la ordinea dilei, consta- 
tândă că guvernulă e neputinciosă isgo- 
motă mare) și declarândă. că printr’o 
politică reformătore se pote pune ca
pătă agitațiuniloră în țeră44.

D. Hibof cu mare efectu a combă
tută aserțiunea, că acestă afacere ar ave 
părți politice. Țera nu e turburată, a 
disă d-sa, din contră e unită asupra agi- 
tațiuniloră din Cameră.

Decă d-vostră ați răsturna guver
nulu, a disă oratorulă, care își face da
tori , decă ilă atacați în cestiunile asu
pra cărora partidulă republicană ar tre
bui se fiă unită, și decă din aceste cause 
s’ar nasce confusiuni numai d-vostre veți 
fi răspundetorl. (Aplause sgomotose în 
centru).

Simpla ordine de di a fostă primită.

SCIR1LE DILEI.
In ultima ședință a Comitetului ,. Asso- 

ciațiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română44 s’a 
constatată, că fondată, Associațiunei cu fi
nea lui Ianuarie a fostă 112,354 fi. 91 
cr., care se compune din realități și o- 
bligațiunl, er starea fimdațiuniloră a fostă 
de 16,196 fi. 50 cr. Observămă cu du
rere, că cliiar din miculă numără ală înem- 
briloră o parte însămnată nu șl-a sol
vită încă taxele de membri pe anulă tre
cută 1887. Tristă de totă.

A * ♦
Parlamentulu austriacă a primită fără 

discuțiune convenția, prin care se firrză 
granițele dintre Austro-Ungaria și Ro
mânia.

X *
La esercițiile de arme din anulă acesta 

suntă chemați: din armata comună : ofi- 
cerii de reservă și contingentulă din 1883, 
1881 și 1879; reserviștii ală căroră ser
viciu de reservă nu dureză mai multă ca 
7 ani; aceia cari neluândă parte la e- 
sercițiilw din 1887 au să le repete; ofi- 
cerii de reservă voră fi chemați pentru 
28, soldații pentru 13 dile. Dintre hon- 
vedl se voru cliiema: cei cari n’au par
ticipată la esercițiile din anulă trecută; 
aceia cari suntă obligați în totă anulă 
să ia parte la esercițiile de arme : ofice- 
rii concediațl, cari participă rareori la 
esercițiile de arme; contingentulu din 
1885. 1884, 1883 și 1881, cu deosebire 
cari n’au participată la 5 eserciții de 
arme. Durata acestora este și pentru ofi- 
cerl ca și pentru soldați de 35 dile.

A *
In urma demisionării fișpanului co

mitatului și orașului Clușiu. br. Samuilă 
Iosika. fu denumită în locu-i contele 
Acusiu Beldi. proprietară în Miheșulu de 
Câmpiă. ♦ A >c

Din Agramu se comunică, că cu oca- 
siunea jubileului episcopului Strossmayer 
orașulu a fostă la 19 Martie n. împodo
bită cu steaguri. Episcopulă a dăruită 
20,000 fi. pentru înființarea unei facul
tăți de medicină la universitatea din Agram 
întemeiată de densulă, apoi 10,000 fl. 
pentru întreținerea galeriei de tablouri. 
Iu onorea lui s'a dată unu banchetă 
festivă. ,

* *.După cum comunică „Pester Lloyd,44 
în aiiulă 1887 88 s’au ruinata mai multă 
ca jumătate dintre consorțiile teatrale 
unguresc! din provinciă: care au avută 
concesiuni.

.* *Tribunalulă din Alba-regală a con
damnată în săptămâna trecută la 100 fi. 
amendă pe ună anume Emeric Fuster, 
fiindu că a pălmuită în pieță pe o d-.șoră 
Maria Simli, care în foiletonulă unui 
diaru de acolo atacase pe sora aceluia

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “ trei suntă lucrurile cele bune ? S-ta Tro
iță, me Ione...

— Ba am audiții, dău!... St-a Tro
iță !....

— Apoi trei sfaturi simtă mai multă 
ca două... Banii nu-țl suntă de nici ună 
folosă, ție, mă lone... Că cu isteția ta 
cea slabă n’o să ajungi cu ei acasă... o 
să țl-i fure vre-ună pungaș, o să te înșele 
vre-ună vagabundă... Sfaturile mele nu ți 
le pote fura nimeni, nici le poți perde.

— VedI asta-i așa, pe crucea mea! 
— Haide fie! Dă-ml, domnule căpitană, 
sfatulă celu ală treilea și-ți opreșce ce 
a mai rămasă din bani... Haide, trampa!...

Ecă ală treilea sfatu:
„Când ai zoră
Nu pune mâna pe toporu,
Nici pe cuțită.
Când ești amărîtă !"

Na, ecă, mă Idne, și ună polă de 
drumu și ecă și cozonaculu... Da nu 
cum-va să îlă începi pe drumă; să-lă 
duci întregii a casă, să-lă mănânci cu 
nevasta și cu socru-tău.

— Să trăițl! domnule căpitană !
— Ione, istețu, istetă fii... și cale 

bună!

Ionă Istețulă abia plecă dela casa 
căpitanului și întâlni ună chervană, care 
mergea cu marfă, la bălciu, la Râmni- 
culă-Vălcei. Se învoi Ionă să dea ună 
leu și să-lă ia de-a călarele, pe cărâm- 
bii din dăreptă. De, nu totă omulă pote 
dispune de-o butetă, de-o calescă... Mai 
merge omulă și mai așa; destulă că-șl 
cruța Ionă cișmele, putea elă să-și mai 
bătogescă cele părți moi de hurducătu
rile chervanului.

Și merse, și merse chervanulă ! Trecu 
și de Piteștii cei pitiți la Gura văei; trecb 
și de Curtea de Argeșă... Când etă calea 
apucă pe dealuri mari, prin codrii deși, 
în miedă de nopte.

— Fă din drumulu mare, 
Noptea, pe cărare !

își Zise Ion Istețulă, și sărindă după ca
râmbii.

- Apucă eu pe aci, strigă cătră 
chirigiu. Oiu aștepta chervanul în vîrfu 
dealului.

— Ești nebună, ine ? strigă chjrigiulă 
ciobanii și caprele abia se cațără pe 
acolo !....

Fă din drumu mare, noptea pe că
rare ! dice în gândulă seu Ionu. Și a- 
pucă pe cărărușa ce abia se zăria la lu
mina lunei și a stelelorii.

Și haide! haide!... pănă ce răsbi, 
prin stand și tufișuri în muchia dealului 
de era și la drumă. Acolo așteptă Ionă 
mai bine de două ciasurl, pănă ce audi 
scârțăindă jalnică rotițele chervanului. 
care se apropia.

Der care nu fu groza și mirarea lui 
Ionă, când vădu pe chirigiu cu capulă 
spartă însângerată și pe cei doi negu
țători, stăpâni mârfei, bătuți mtri’i. plini 
și ei de sânge.

La întorsătura drumului chervanulă 
fusese înconjorată de o cetă de hoți, 
cari prădară pe bieții omeni de mărfii și 
de banii din pungă și-i bătuseră și-i tâl- 
ciseră de i lăsaseră abia cu vieța!

Ionii Istețulă plânse de bucuriă 
cugetândă cu recunoscință la căpitanulh 
său, ală căruia sfată ’lă scăpase de sortea 
tovarășilor săi de drumu.

De frică însă să nu pață și elă mai 
încolo sorta celorlalți, — căci era încă 
noptea adencă, — cum dete de o câr
ciumă, în cale, se pogori și rămase de 
chervanu, voindh să poposescă pănă la 
diuă, sub coperămentă de creștină.

— Tocă! tocă! tocă! Bate în ușa 
casei și ună omă cu lină chipă nu pre

(3)

IONU ISTEȚULU.*)
Legendă rle V. A. Urechiă.

— Alu doilea sfată e acesta: „ Ca- 
tă-ț'i de trebă ta! Nit-țt băga lingura unde 
nu-țt fierba ola!

— Minunată sfată, dău așa-..
— Numai pecată, măi lone, eă-țl 

mai lipsesce tocmai alfi treilea sfatu, ca 
să mergi a casă liniștita.

— Ce nu mi-lă dărueșcl, domnule 
căpitane, ratișă, ca dimerlia a unspre
zece la merță ?..

— Ce țl-oi dărui eu ratișă, este una 
cozanacă minunată dela Fialcoski, să-lă 
mănânci a casă, cu nevasta și cu socru- 
teu și ună polă pentru cheltuiala dru
mului. decă, bine înțelesu, de vei plăti 
cu cei două sute lei ce mai ai la mine 
alu treilea sfată bună ce țl-oiu da.

— Ba asta nu, domnule căpitană. 
Să rămână cu punga golă, după ce am 
fostă apropretaru pe 600 de leu.șorl!

— N’ai audită tu, lone, că pănă în
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Procesniu ie pressă aii „Calicului".
Mercur!, în 4 Aprilie n.. vine la 

rendti proeestdu de pressă alu „Calicului11. 
Acusatorulă este, precum amil mai amin- 
titil, procurorulă r. din Tergulă Mure
șului, care intenta procesuliî din oficiu. 
Acusațn suntti: litanii Popa, ca redactorii 
responsabilii alt! foiei, și Mihailu Po- 
creanu, preoții gr. cat. în Lugoșă, ca 
autorii ală scrierei incriminate. Scrierea 
incriminată este o poesiă publicată în 
Nr. 9 alii „Calicului4 dela 1 (13) Sep- 
temvre 18S7, sub titlulă „Doine celebre", 
care îșl are de obiectă decurgerea unei 
alegeri de deputată dietală și în care 
procurorulă a aflată calumniă și răte- 
niare de onore contra lui Petru Coroană 
(ca „patriotă4 Korkân Peter), subnotară 
ală comitatului Carașă-Severină, ca în 
contra unui funcționară publică, și de 
aceea procurorulă s’a vădută îndemnată 
a intenta procesulă din oficiu.

Pertractarea se va ține în dina mai 
susă amintită înaintea juriului de pressă 
din Clușiu.

Juriulă va fi constituită din urmă
torii jurați: Dr. Aladar Rozsahegyi, pro- 
fesoră de universitate; Ludovică Vicol, 
proprietară; Colomană Paradi, profesorii; 
Ludovică Fazakas, profesoru; Gcro Hol- 
damf, proprietară; Mihail Magyari, pro
prietară ; Samuilă Benigni, măcelară; 
Emanuilă Gajzago, advocată; Ioanu Ko
vacs, profesoră; Mor Weisz, fabricantă 
de spirtă; Ludovică Păkey, ingineră; 
Dr. Geza Entz, profesoră universitară; 
Franciscă Pal, directoră preparandială ; 
Iosifu Deak, proprietară; Ioană Kovacs, 
ingineră ală călei ferate; Oliveră Rein- 
bold, secretarii financiară ; dr. Iuliu Cser- 
natoni, profesoră ev. ref.; Desideriu Sig- 
mod, deputată dietal; Petru Tamâsi, pro
prietara ; Alexandru Molnăr, procuroră; 
Ștefană Virănyi, inspectorii de cale fe
rată ; Ignatu Tompos, advocată; dr. 
Acusiu Szentkirâlyi, profesoru; Alesandru 
Kiss, profesoră; Ludovicii Urmosi, dia- 
ristă ; Geza Albach, primară orășenescă ; 
Antoniu Domokos, casieră comitatensu; 
dr. Coloman Nappendruck, medică de 
orașă; Nicolau Kilin, proprietară; dr. 
Leo Davida, profesoră universitară; Mar- 
tină Gereb, prof. ev. ref.; Geza Szvacsina, 
consilieră orășenescă; Nicolau Ferenczy, 
advocată: Iosifu Istvanffi, secretară de 
finanțe; Dr. Iubu Akosi, candidată de 
deputată; Fridericu Wachsman, advocată.

Pertractarea va fi presidată de Do- 
minică Peterfly, președintele tribuna
lului din Clușiu, er acusațiuuea va fi 
susținută de procurorulă de acolo Dr. 
Bir o Janos.

La adressa împăratului Fridericu.
Piarele vieneze primescu din 

Parisu o telegramă, care le spune

de Domne-ajută deschide, țiindă în mână 
unu opaeță fumegătoră.

— Bucuroși la ospeți? dice Ionii 
cam cu jumătate de gură.

— Intră ! răspunde nu pre cu blândă 
graiu, omulă cu opaețulă.

Ionă câtă veduse mutra aceluia, ar 
fi fostă gata să nu se mai despartă de 
chervană, der acesta era acu hăt de
parte. Elă întră deci în tinda casei, și 
din tindă în camera dela drepta, dicendu 
în gândă „Tatălă nostru4 și se aședâ 
lângă vatra unde cârciumarulă frigea o 
bucată de iepure. Câtă pe ce era să în
trebe Ionă, de nu i e temă cărciumaru- 
lui să locuiască singură, așa departe de 
Rîmniculă Vâlcei singură în mijloculă co- 
driloră. der îșl aduse aminte de sfatulă 
căpitanului: „Nu-țl băga lingura unde 
nu-țl fierbe ola. CatățI de treba ta!4 
Ionă întrebă deci numai de nu i se pote 
da ceva de mâncată.

Ecă. frigă iepurile ăsta. Vei îmbu
ca cu mine din elă.

Când friptura fii gata, omulude gazdă 
puse o mesiță rotundă lângă vatră, apoi 
merse la ună colții ală cămărei, deschise 
o ușă ca de pivniță și striga cu ună 
glasă poruncitoră :

— Sue ! vino ! ("Va urma.) 

despre o poesiă făcută de acade- 
mieiauulu francesu Francois Coppee 
la adressa noului împeratu alu Ger
maniei, Fridericu III.

Strofa telegraliată este urmă- 
torea:

Certes, des caps bretons au fond des 
[steppes russes,

Tous les homines de coeur voudraient
[que tu vecusses; 

Et, pleins d'une touchante horreur 
Quand la fievre te tord sur ton lit de 

[souflrance, 
Tous se disent jusqu’a tes ennemis de 

[France: 
Qu’il vive, le pauvre Empereur!

In traducere roinânescă sună 
astfelu:

De siguri, dela promontoriele bretone 
și pănă în fundulă pustieloră ruse, toți 
omenii de inimă ară voi ca tu să trăiescl 
și plină de o înduioșătore spaimă, când 
frigurile te chinuiă pe patu-țl de durere, 
toți îșl dică, pănă si dușmanii tăi din 
Francia: Să trăiescă bietulă împărată !

La finele poesiei, Francois Cop- 
pee cere împăratului Friedericfi 
III eliberarea Alsaciei și Lorenei.

Corespoiidenia „Gazetei Transilvaniei.11
□in comitatulu Solnocu-Dobeca. 

Martie 1888.
Deja de 2—3 ani se totă audia vor- 

bindu se, cumcă și în comitatulă nostru 
vre să se facă cale ferată pe linea Zelău 
per Zsibo de alungulă Someșului pănă 
la Deșiu. Faima acesta însă adl o ve- 
demu realisându-se, căci în luna lui Sep- 
temvre a. c. în o conferință ținută în 
orasulă Deșiu s’au discutată și asupra 
mijloceloră prin cari s’ar putea efectui 
acestă cestiune. Ba dupăce un astfelă de 
lucru condiționeză și mijloce banali — 
totu atunci s’au alesă și câțl-va membri, 
căroră li s’au comisă să umble din sată 
în sat și convocândă comitetele comunali 
și luându în presența acestora protocole 
să subscrie prin aceste în fiă-eare sată 
câte-o obligațiune despre atâta sumă, 
câtă s’a aruncată pe respectiva comună 
prin numita conferință.

Membrii aleși și-au și începută mi
siunea la timpulă său și cu comunele — 
de vreu de nu vreu acestea — subscriau 
obligațiunile transpuse loru din Deșiu.

Pe la noi încă a umblată d. fisol- 
găbirău Franciscă Valea și încă în unele 
comune însoțită de d-lă Pataki propri
etară în Cernucă, er în celelalte însoțit 
de d-lă protopopă din Cristolțulă mare, 
Ștefană Ilieșă, și conformă comisiunei 
sale, îndată ce sosea în vr’o comună, 
în presența numai a 3—4 membri comu
nali — căci ceilalți cunoscendu afacerea 
refusară a se înfățișa — publica, cumcă 
cei mai mari din Deșiu pentru a face și 
pe la noi cale ferată, au hotărîtă în a- 
cestă respectă să recurgă și la sucursul 
banală ală comitatului, fiindcă statulă 
nu pote să suporte tote spesele. De sine 
se înțelege însă, că aceste vorbe făcură 
impresiune rea asupra poporului și nici 
că putea fi acesta altcum, când elă tră- 
esce cele mai vitrege timpuri, și așa la 
începută nu se învoiră la votarea ofer- 
tului pretinsă membrii nici unei comune, 
însă au fostă îmbătațl cu vorbe dulci, 
ba și înfficațl, că nici într'ună felă nu 
voru scăpa dela plătire și după ce 
nisce judi comunali — cu deosebire de 
cei cari portă nădragi și-să trecuțl în 
castre străine — precum și nisce notari 
— cu deosebire jidovi aduși nu sciu de 
pe unde pe capulă nostra — ca să nu 
se facă de rușine cu superiorală loră 
promiseră în numele comuneloră pe cari 
le representau, cumcă voră plăti, au ce
dată și membrii, 3—4, câți erau de față 
și au subscrisă și ei obligațiuni amăsu- 
ratu repartiției făcute de dlă fisolgă- 
birău.

Aci însă adaugă și accentueză, cum 
că deși calea ferată din cestiune atinge 
și interesulă Selagiului, ba încă mai tare, 
căci noi mai avemu dramă în apropiere 

la care încă am oferită sume conside
rabile și pe când în Selagiu, deși e ună 
ținută mai productivă și mai ușurată ca 
noi în tote privințele, totuși aici nu s’a 
aruncată spre scopulă din cestiune nici 
pe cea mai mare comună mai multă de 
câtă 100 fi. v. a. In comitatulă nostru 
însă, deși în tote privințele e mai prigo
nită de sdrte, s’a aruncată și pe cea mai 
mică și mai săracă comună 300 Jl. și 
mai multă, ba și câte 1000 jl. v. a.

Mai amintescă, că în pretura Ciachi 
Gârbăului numai vre-o 20 de comune 
au fostă cercetate și d-lă fisolgăbirău 
numai mai erl alaltăerl a și trimisă deja 
la Deșiu o legătură de obligațiuni sub
scrierile de prin comunele din cerc-iilă său în 
valore de 12000 fl. v. a. E de însem
nată, că comuna Cernucă — în care d. 
fisolgăbirău și d-lă Pataki suntă propri
etarii cei mai mari numai 200 florini 
plătesc și acesta se pote înțelege numai 
așa, că d-loră au voită prin acesta să 
se scotă dela repartiția generală arun
cată pe locuitorii altoră comune.

Etă deră, cum și în ce cliipă pe la 
noi se asupresce mai tare bietulă popor 
ca pote prin totă loculă. Și acum mai 
restă se amintescă, că tote acestea se 
întemplă în ună ană ca acesta, care este 
peutru poporă forte săracă, căci în urma 
secetei de astăveră a rămasă fără bucate 
și numai din datorii trăesce.

Așa stându lucrulu, sentimentulă 
umanitară ar cere ca pe contulă lui să 
nu se facă cei dela cârma comitatului 
nostru mai zeloși și decâtu cei dela 
cârma altor comitate. Der în deșert, că pe 
la noi versulă de durere ală poporului 
e nebăgatu în semă și nu pote escita 
milă și cruțare.

Mai multă mă miră de unii preoți 
de pe la noi, cari deși trăescă din cranta 
sud ore a poporului totuși în locu ca să-1 
apere și să-i dea sfaturi cu cari să se 
potă ajuta, și în locă ca sel apere con
tra celoră ce cercă a-lă asupri, precum 
dovedesce și afacerea din cestiune — 
se pună cu gura pe elă și cu vorbe dulci, 
în locă de a-lă ușura, îi câștigă asuprire, 
căci 12 mii de fl. a-le îucassa din punga 
lui atunci, când elu nu scie pe ce 
cale și-ar putea stempăra fomea și aco
peri sdranțele, cari nu-lă potă scuti de 
ventă, frigă și morburi grele, însemneză 
atâta, câtă a te bucura vădendu-lu că 
trebue să dee și când nu mai are.

In fața acestei împrejurări triste care 
e de natură să revolteze pe toți cei bine- 
simțitorl, nu potă să nu amintescă aci 
pe d-lă Ilieșă protopopulă tractului Sur- 
ducului și părintele Cristolțului mare, care 
încă se puse pe lângă d-lă fisolgăbirău, 
când âmbla acesta în afacerea din ces
tiune pe sate și amăgea poporală. Eu 
deși sunt numai ună plugară, îmi țină 
de datorință națională a-lă fătui ca 
mai multă să nu se facă unelta străini- 
loră și să nu-i pună în vedere poporu
lui avantagiulă ce ’i Far aduce trenulu 
prin importarea de îmbrăcăminte și măr
furi străine ci din contră, să-lă dispună 
la îmbrățoșarea industrie de casă pe carea 
o cunosce din bătrâni și carea satisface 
trebuințeloră lui oferindu-i obiecte și 
mai solide și mai eftine, căci și le 
facn cu cruțare și sîrguințea propriă. 
Apoi bine trebue să scie și d-sa, ba și 
din gura poporului încă se pote audi, 
că pănă ce era elă mulțumită cu ce-i 
producea industria de casă, aveau în- 
destulire, din ce oră însă s’a făcută a- 
mică cu productele fabriceloră importate 
grănarulu îi secă fără să cunoscă pricina.

Der și o datorință națională îlă o- 
bligă pe d-sa ca vădendă cum șl-a per- 
perdută poporală timbrulă strămoșiescu 
și în portulă său, să se nisuiască a des- 
rădăcina și acestă rău.

Și acum, dtipă-ce avemă și de acei 
preoți pe la noi, cari în nepăsarea loră 
trăiescă fără a fi cu grijă, cumcă ce se 
întemplă în staululă ce trebue să-lă po- 
vățuescă, acestora încă le aducă aminte 
de răspundetatea purtărei de grijă ce o 
au și care nu involvă în sine numai tre- 
bile din liturgieră și molitvelnică ci tote 
interesele poporului.

In unele comune numai preoți avemă 
din clasa inteligentă, și deeă din mai 
marea încredere poporală pretutindenea 
’i alege și de membri în comitetulă co
munală, susă și tare se pote pretinde, 
ca să corăspuudă în atare calitate și să 
se presenteze în tote ședințele comite
tului comunală, căci unde li se îmbie 
terenă mai îndemânatică ca acesta pen
tru a inspecționa, că bre comuna nu se 
prescurteză în vr’o privință ?

Preoții conscii de chiămarea loră, cu 
sfaturi copte și cu pradință, avemă pro
be că au putută cu efectă influința, ca 
să se pună în acordă interesele materiali 
și de moralitate a comunei cu valorea 
drepturiloru și datorințeloră cetățenescl 
Deci .josă cu nepăsarea și trebue apucată 
la lucru, căci acesta o ceră tote intere
sele poporului. Apei e bine de însemnată, 
că scriptura, căreia trebue să se confor
meze preoții, dice: „Cclă ce se lape.dă 
de ai sili și mai vertosu de eeinde. a-i casei 
sale, nect edinciosii este, ba mai reu și de- 
câtii piajânulu !"

Unii plugarii.

ULTIME SOIRI.
Precum ni-se raportfeă din Ca- 

ransebeșu, d-lui yeneralu lJoda i-s’a 
îmânatfi actulu de acusațiune și 
procesulu se va pertracta înaintea 
tribunalului de acolo.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)

PariSU, 27 Martie. Curtea de 
apelu a ax liitatu pe Wilson ca- 
sându sentința judecătoriei corec- 
ționale polițienesc!.

Consilierul^ investigatorii a lu
ată, precum se i[ice o hotărîre ne
favorabilă peutru Boulanger.

DIVERSE.
Din ce trăesce împeratulu Fridericu?

Ca împărată ală Germaniei. Friderică nu 
are nici o plată. Cea mai înaltă func
țiune în stată este așaderă gratuită. Ca 
rege alu Prusiei însă, împăratulă Fride- 
ricft primesce ună onorară destulă de 
frumosă. pentru ca să potă trăi de pe 
o cji pe alta... Anume din venitulă do- 
meniuriloru și ală păduriloră are ună 
venită anuală de 7,719.296 mărci; mai 
are o dotațiune anuală de 4.500.000 mărci. 
Cu totulă deră lefa lui anuală este de 
12,219.296 mărci. Din aceștia se vină 
pe di 33,477 mărci.

pieței Brașovii
din 26 Martie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.49 Vend,. 8.50
Arginta românescu . „ 8.44 8.48
Napoleon-d’orI ... „ 10.03 10.06
Lire turcescl ................. 11.0.34 11.87
Imperiali.................... 134 10.37
Galbini................... 5.88 5.92
Scris, fonc. „Albina4 61 0 „ 101.— 102.—

» !’ m ° 10 n 98.— 99.—
Ruble rusescl . . . „ 103.- 105.—
Diseontntft .... 6‘/2--8"/n pe anii.

Cursulu Ia bursa de Vieina
din 23 Martie st. n. 1888.

Renta de aura 4°-,,................................... 95.70
Renta de liârtiă ;>(„............................. S3.
Imprumutulu căiloră ferate ungare . 149.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare țl-ma emisiune) . . 94._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

osta ungare (2-a emisiune . . 123,75
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 104._
Bonuri rurale ungare........................ 104.___
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare........................103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103 80
Bonuri croato-slavone.............................103.25
Renta de hârtiă austriacă .... 77.35
Renta de argintă austriacă .... 79.05
Renta de aură austriacă........................109.40
Losuri din 1860   132.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 856.— 
Acțiunile băncei de credită ungur. . 270.75 
Acțiunile băncei de credită austr. . 268.50 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă............................................. 99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 122.55 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului............................. ' . . 123.75
Galbeni împărătesei ......................... 5.99
Napoleon-d’orI....................................... 10.05
Mărci 100 împ. germane..........................62.42
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.95

Editoră și Red adoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Chiar acum a eșittt de sub tipării

CUVENTÂRÎ BISERICESC!
la tdte serbătorile de peste anti,

de
Ioanu P. Papiu.

Unu volumu de 24 cole 8" mare, hârtiă fină.
Numele d-lui I. Papiu este multu mai bine cunoscuta 

clerului românu, decâtu se fia de lipsă a mai recomanda a- 
cestu nou products alu d-sale. Clerulu română a învețatu a’i 
aprețui scrierile d-sale pentru însemnata lorn valore literară. 
Noulu tomu de predici întrece încă t6te volumurile de pre
dici edate pănă acum, prin întocmirea sa — avendu o notiță 
istorică la fie-care serbătbre, — care arată timpulu întroduce- 
rei, fasele prin cari a trecută și modulă cum s’a stabilită 
respectiva serbătbre.

Prețulă unui esemplară cu porto francată e 2 fi. v. a. 
seu 5 franci — lei n. plătibili și în bilete de bancă oii maree 
poștali.

A se adresa la Editura opului

Cancelaria Negrnțu
în Gherla—Sz.-ujvâr.

r

Sosirea și plecarea trenuiilorn și iiosleloru ia Brașovo.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulft de persone Nr. 307 : 7 ore 20 de minute sera.
Trenulft mixtft Nr. 315 : 4 ore Ol minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulft mixta Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulft de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
Trenulft mixtft Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulft mixtft Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru:
V 
1>) 

c) 
<0 
«4

Dela Brașovft la Reșnovfi-Zernescl-Branil: 12 ore 30 m. după amedl. 
„ „ „ Zizinil: 4 ore după amedl.
„ ,, în Secuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea.
„ „ la FăgărașĂ: 4 ore dimineța.
„ „ la Săcelc: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela llcșnovu-Zcmesci-Branii la Brașovft: 10 ore înainte de amedl.
b) „ Zizinii la Brașovft: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovft: 6 ore sera.
(1) „ Făgăraști la Brașovft: 2 ore dimineța.
e) „ Săcele la Brașovft: 6 ore 30 minute sera.

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

y

■

AMICULU FAMILIEI. ț)iaru beletristicii și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiuni. — Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 c|i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a.

- mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifîce cu refiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturora indivicjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2— 3' 2 cole; și publică portretele și biograliile archiereilorft și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
ton și diverse ocasiuni. mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sein cu preferința celoră din sfera bisericescă. scolastică și literară.— Prețulă de prenumerațiune pre anulu întregii 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se Irimilu ^ralisii ori°cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvăr.- Transilvania.
------t:: x _>--------

Totu de a<
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea 1. Panlft Hmi- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețultt 30 cr.

Renascerea limbei românesc!în vor- 
bh’e și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulft broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tete trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la fote săr
bătorile de peste anii, de 1. Papiu. 
Unii volumfl de preste 26 cole. Acest 
opft de cuvântări bisericesel întrece 
tote opurile de acestft soiu apărute 
pănă acum — avendft și o notiță is
torică la fiă-care sSrbâtore, care arată 
timpulft întroducerei, fasele prin cari 
a trecutft și modul cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulft e 2 fl.

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

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

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

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

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

Codreanil craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulft 10 cr.

Ultimulu Sichastru. Tradițimie de 
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

i se mai potii procura și 
din emigrarea lui Dragoșft. Novelă is
torică națională. Prețulft 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioanft 
Tanco. Prețulft 30 cr.

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

Hermanti și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulft 50 cr.

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

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

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
dftpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioanft St. Șuluțft. Prețulft 30 cr.

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

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

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanft Popă Reteganu. 
Unft volumft de 14 cdle. Preț. 60 cr.

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

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

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

următorele cărți din editu
Colectă de recepte din economia, 

industriă, comerciu și cliemiă. Prețulft 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulfl 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vCțătorilorft și a altorft bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovantt, profesorii pre- 
parandialft. Prețulft unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămfl 
vre-unft opft, întocmită după lipsele 
scolelorft nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlft și recoman- 
dămîi mai alesă directorilorft și învS- 
țătorilorti ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popă, profesorii la 
gimnasiulft din NăsSudft. — Manuala 
aprobată prin ministeriulft de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulft de 
datu 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulft 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioanft Buteanu, 
prof. gimn. Unft volumii de peste 30 
cole. Prețulft 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioanft F. 
Negruțft, profesorii. Opft aprobata și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulft de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. P- ar- 
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendft composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

ca propria:
cu multă folosii de cătră preoți, învă
țători și altl cărturari români. Prețulft 
1 fl. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrali, minate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulft 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilu Tnfu profesorii preparan- 
dialft. Prețulft 80 cr.

Cele mai eftine cărțT de rugăciuni:
Mărgăritarulă sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericesel 
forte frumoșii ilustrată. Prețulft unui 
esemplară broșuratti e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritară sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesel 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulft unui 
esemplară broșuratii e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone ffu- 
mdse. Prețulft unui esemplară spedatii 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusii Christosu. 
Prețulft unui esemplară legată și spe- 
datii franco e 15 cr.

ii


