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Procesnln de pressă aln „Gazetei"
și foile unguresc!.

Eată ce scrie diarulă principalii ală 
oposițiunei estreme ..Egyetertes-1 dela 22 
Martie a. c. cu privire la procesulă nos
tru de pressă:

„Procesulă tie pressă aid „Ga
zetei Transilvaniei11 s’a pertractatu 
at]i înaintea juriului din Clușiu. 
.Jurații au declarații vinovatu pe 
autorulă unuia din articulii încri
minați, pe Bobancu, și în urma 
acesta tribunalulu l’a condamnată 
la patru luni închisore de statu-*.

„Suntemu din principiu con
trarii acelei procederi, ca cineva 
se fiă espusă la urmărire pentru 
articulî cu cuprinsă curată poli
tică. Istoria desvoltării societății 
ne arată multe esemple, că acele 
idei pentru care omenii au fostă 
terîți vreodată la loculu de osendă, 
s’au recunoscută mai târejiu ca 
mântuitore pentru omenime. Și 
nici aceea n’o vedemă bucurosă, 
decă din nisce nebuni fanatisați 
singuratici cu totă puterea se facă 
martiri. Fie-care martiră creeză 
mii și mii de noui credincioși ai 
ideiloră apăsate, și promoveză pro
pagarea loră11.

„Der în casulfi de față pri- 
mimă cu liniște sentința, pentru 
că după cea mai bună a nostră 
convingere, nu e vorba nici de 
tanatismă, nici de neîmblâncjire 
politică, ci simplu numai de aceea, 
ca unii singuratici rei la sufletă, 
cari din întâmplare mărturisescă 
limba română ca limba loră ma
ternă, se-și facă din ațîțarea mas- 
seloru oapitală pentru traiu. Nici 
domnului Mureșianu nici domnului 
Bobancu nu le putemă crede se- 
riosă, că ei suntă convinși din 
adenculă inimei loră despre tira
nia rassei maghiare. Decă așa 
ar li Maghiarulu, atunci ei n’ară 
pute redacta at]i foia română. 
Principii naționali au redicată în 
Ardeală literatura și cultura ro
mână, în Bucuresci (țău ar fi mersă 
greu a face în acesta privință ceva 
sub dominațiunea turcescă. Și a- 
cești doi domni înșiși au învățată 
sub stăpânirea maghiară și au de
venită agitatori români. Nu i-a 
asuprită nimeni, s’au desvoltati'i.**

„Nici astăcțl nu i-ar ataca ni
meni, decă s’ară purta cu respectă 
celă puțină față cu cele mai pri
mitive cerințe ale legiloru. Când 
înse vină cu învinuiri de acele, 
că Maghiarii „esploateză pe Ho
rn âni,11 atunci aruncă sâmburele 
urei de rassă într’unu astfelă de 
pămentă, unde de sigură elu va 
încolți și unde nici ună stată nu 
pote tolera asemeni învinuiri fără 
a le pedepsi. Der pe când se jă- 
luescă astfelă, dau pe față toto
dată adevărata causă a durerii 
loră. Ei nu se potă ferici decâtă 
numai agitândă, ei întrebuințeză 
acestă mijlocii, pentru ca să — 
potă folosi buna credință a mas- 
seloru in propriulă loră interesă 
și voră ca în aceste stăruințe se le 
facă drumu maghiarimea. Și în 
astă privință a fostă nevoia de 
verdictulă condamnătoră1*.

„D^ca suntă în adeveră eroi 

acești domni, nu se voră înspăi
mânta, căci pentru sfânta causă 
se cade, să aducă omulă și jertfe. 
Der decă suntă numai nisce agi
tatori de aceia, cari caută să-și 
câștige pânea, atunci nu le vomă 
aucji mai multă nici vocea.11

Cea mai mare neraulțămire față cu 
verdictultt jurațiloră din Clușiu și-au ma- 
nifestat’o diareic din Pesta „Pești Hirlap“ 
și „Alațpjar Allam.“ Lăsam ti sâ urmeze 
pentru adl în traducere fidelă articlulu 
apărută în ,.Pești Hir!ap“ dela 22 Martie 
a. c. Elă sună așa:

§-ulu 172.
. Acesta este paragrafulă din eodnlă 

penalii ungurescă, în contra căruia de 
obiceiu se păcătuiesce multă cu gândulă, 
cu vorba și cu fapta, fără ca pe făptu
itorii să-lă potă ajunge mâna pedepsitore 
a statului, cum trebue. Iutr’o miiă de 
cașuri abia ajunge pe unulfi.

Și însuși mâna acesta ce se ’ntin de 
asupră-i e gingașă. Este în adevSră 
mâna marnei sale, care îi mai dă câte 
o palmă vr’unui din copii ei neastem- 
părațl, nu-i rupe însă osele.

Legea însăși prescrie pedepsă curată 
politică pentru agitatori. Ea pedepsesce 
cu închisore de stată, ce se pote estinde 
maximum la 2 ani și cu-o amendă în 
bani pănă la 1000 florini pe acela, care 
ațiță la ură vre-o clasă, naționalitate 
seu confesiune în contra celeilalte, fiă în 
adunări seu pe calea pressei, seu care 
atacă instituțiunea proprietății seu a că
sătoriei în modă ațîțătoru.

Nimeni nu pote dice, că acesta ar 
fi vre-o sancțiune prea strictă a păcii 
interne a unei asemeni societăți, care se 
compune din atâtea masse de omeni, 
caii vorbescă atâtea limbi și se rogă în 
atâtea biserici. Cu atâtă mai puținii va 
pute-o (lice, cu câtă în țera nostră mai 
înfloresce binișoril și trufia de clase, a- 
șader ar motiva o împrejurare mai multă 
stricteța relativă la susținerea nevătă
mată a păcii interiore și a vedei puterii 
publice.

Și decă în mânia tuturora împreju- 
răriloră nu numai legea este cruțătore 
față cu agitatorii, der și esecutarea ei 
măresce în multe privințe acesta cruțare, 
atunci acesta este o dovadă despre li
beralele instituțiunl ale statului maghiară 
și despre liberala cugetare a națiunei, 
care alcătuesce statulă, așa că ceva ase
menea nu se pote întâlni în totă Europa 
în nici ună stată cultă ori necultă.

Decă cetesce omulă acum procesulă 
de pressă, ce s’a ținută adl, ală foiei 
valahe ardelene „Gazeta Transilcaniei,u 
precum și învinuirile ce s’au adusă îna
inte întrînsulă, nu scie în adevâră. că 
ore nebunit’au cu desăvârșire acei domni 
valahi ardeleni, ori doră pentru câștigă 
materială, fiindu plătiți din vreo parte, 
publică acele negliiobii de trei-spre-dece 
probe ?

Cumcă noi Magliiarii amenințămu 
cu „nimicire1* pe Români, Sași, Șerbi, 
Slovaci; că-i prigonimă, îi asuprimă, îi 
schingiuimă, îi facemă să muncescă diua 
și noptea numai, ca noi în posesiunea 
puterii sâ trăimă splendidă; că facem ă 
dintr’înșii iloțl politici și nc-amu jurată 
să esterminămă dintre noi pe Români, 
ca Români: etă tot-atâtea bădărănii, că
rora ună omă ou minte, decă e și va
lahă, nu le va 3a cre(|ămentă.

De aci se vede, că grosulă Valahi- 
loru din Ardeală, — tocmai pentru că 
în locu de cultivare îi tracteză cu ase- I 

meni bucate înveninate — nu se ține 
tocmai de omenii cu minte. In timpulă 
din urmă însă foile valahe ardelene toc
mai în iama cruțării, se folosescă de ună 
limbagiu agitatorică, ce nu se mai pote 
suferi. Acusatorulă publică a făcută așa- 
der forte bine, că a pășită în contra 
foiei turbate. Veda ideii de stată ma
ghiară și a statului nici așa nu stă pe 
piciore tari în părțile răsăritene ale țării, 
și decă și nu urmărimă mulțl inși pen
tru faptele criminale contrare statului, ce 
se ivescă așa de desă, der celă puțină 
din când în când tiebue să le arătămă 
iridentistiloră, cari corăspundă cu Bucu- 
reseii, că statulă maghiară de atâtea ort 
înjurată de ei totuși trăiesce.

Adevărată, că grațiosulă juriu din 
Sibiiu ar fi fostă bună și acum pentru 
domnii aceștia! A face scandală, a agita 
în contra statului maghiară înaintea ba
rierei oră judecătorescl și apoi a primi 
verdictă achitătoră; ce ar fi mai plăcută 
decâtă acesta ?

La Clușiu într’aceea n’au trecere 
glumele aceste și părechia agitătore Mu- 
reșianu-Bobancu a debutată încă și cu 
acea nesărată și grandomană pretențiune, 
că loră le trebue ună astfelă de juriu, 
ai căruia membri toți să vorbescă româ- 
nesce, căci altfelă ei nu se apără.

A fost o miserabilă parodiă asupra 
politicei passive a lui Doda și Mocsonyi, 
ce au jucat’o adl acei doi domni înaintea 
tribunalului și a publicului din Clușiu. 
Pentru așa ceva însă nu pote omulă do
bândi corona de martiră nici chiar la 
Moți, cari dealtmintrea suntă omeni cu 
multă mai harnici, decâtă conducătorii 
loră.

In totală însă este de celă mai mare 
interesă atitudinea juriului și a tribuna
lului din Clușiu.

Jurații au condamnată numai pe 
iinulă dintre acusațl și și pe acesta nu
mai cu maioritate de ună singură votu. 
Așader ei au dată înțelesulă cetii mai 
blândă, ce numai a fostă cu putință agi- 
tațiimei fățișe naționale. Tribunahilă însă 
a stabilită o pedepsă atâtă de minimală, 
care nu stă nicidecum în proportion© 
cu măsura și cu caracterulă primejdiosă 
ală agitațiunei.

Oare cei dela Clușiu țină așa de pu
țină periculdsă agitațiunea pressei ro
mâne, încâtă să se ajungă și cu atâta 
pedepsă contra ei? Ori ddră maghiari
mea din Ardeală mai crede, că și cu o- 
casiunea casuriloră așa de rare de procese 
de pressă se mai pote practica stâmpă- 
rarea mărinimosă?

Față c’ună verdictă și cu o sentință 
așa de grațiose în adeverii nici chiar va- 
lalmlă celă mai irredentistă nu pote dice 
că ar fi vre-o „asuprire, chinuire, schin
giuire, punere în stare de flotă** seu altă 
ceva asemenea.

Cu tbte aceste Clușieuii și-ară pute 
nota ună amicabflă avertismentă.

Asemeni acusațiunl de agitare, decă 
odată au fostă făcute, se facă pe contulă 
vedei statului și adecă a ver]ei statului 
naționala mayhiară. Și decă odată se pro
nunță unu verdictă și se face o sentință 
într’o cestiune ca acesta, tocmai în păr
țile ardelene atâtu de multă espuse și 
amenințate, aceste trebue se impună prin 
hotărirea și stricteța loră.

Agitatorii trebue sâ vedă, că pe 
națiunea maghiară și rânduiela de stată 
maghiară nil-o pote scote așa de u.șoră 
din liniștea ei orl-ce articulașu de diară, 
der decă odată se mișcă și lovesce, are 

destulă putere pmnnulă său, ca și în ca 
sulă unoră întreprinderi și mai mari ini
mice patriei să potă face curendă ordine.

Când aplicămă așa de rară §-ulă 
172, celă puțină atuucl să nu ne arătămă 
molatici și fără de putere, decă trebue 
se-’lă aplicămă în modă escepțională.

Decă însă odată umilă nu scie să 
prețuescă libertatea, atunci nu-i nici o 
pagubă, deca este silită a se teme de 
— ordine. “

Regele și Regina României în Viena.
După telegramele „Agenției 

Havas-1:
In diua de 21 Martie, Regele Ca- 

rolă ală României a sosită în Viena, în- 
torcendu-se din Berlină. Elă a fostă 
primită cordială de Maiestatea Sa mo- 
narchulă Franciscă Iosifă, care-lu aștepta 
la gară și care l’a condusă la palatulă 
imperială.

Abia sosită la castelulă curții, Re
gele Carolă a primită visita prințului de 
coronă Rudolfă, a archiducelui Carolă 
Ludovică și a celorlalți archiducl.

Regele însoțită de generalulă Mex- 
cuell, atașată personei sale, și de gene- 
ralulă Greceanu, a înapoiată visitele la 
patru ore. A primită în urmă pe corni
țele Kalnoky si pe câțl-va membri ai 
corpului diplomatică și ai aristocrației.

S’a dată ună mare prăndă la palat, 
la care au asistată Regele Carolă, ar- 
chiducii, marii demnitari ai curții, miniș
trii, cornițele Kalnoky, cornițele Taafie. 
ministru de râsboiu fim. Bauer, Kallay, 
președintele cabinetului sârbă Gruitch, 
colonelulă Candiano Popescu, însărcina- 
tulă de itfacerl Olănescu cu secretarii le- 
gațiiuiei Mavrogheni și Spiru, căpitanulă 
Coandă etc.

Regina României a sosită în Viena 
în 22 Martie. Ea a fostă primită la gară 
de M. Sa monarchulă Franciscă Iosifă, 
de Regele României și de personalulă 
legațiunei românescl. Maiestățile Loră 
s’au dusă la Castelulă Curții. Regele 
României a visitată, după amedl, pe mi- 
nistrulă afaceriloră străine cornițele Kal
noky, cu care a conferită ună cesu și 
jumătate, în urmă a înapoiată visita co
mitelui Taafle. Regina Elisabeta a pri
mită visitele membriloră familiei impe
riale, presenți la Viena. Ea a înapoiată 
visitele. Ea a mai primită pe ducele de 
Cumberland, precum și pe prințulă și pe. 
principesa de Reuss.

In 23 Martie Regele și Regina Ro
mâniei au prândită la ducele și ducesa 
de Nassau. Prințulă moștenitorii și Ar- 
chiducele Wilhelm asistau la acestă 
prândă.

Regele Carolă a visitată dimineță 
museulă, unde a stată ună cesă.

După amiadi, Maiestățile Loră au 
înapoiată visita membriloră familiei im
periale, dela cari Ele au luată concediu.

Austro-Ungaria și Rusia.
Cu privire la rivalitatea dintre 

Austro-Ungaria și Rusia în cesti- 
unea Bulgariei ijiarulu oficioșii 
germanii „Național Zeitung-* pu
blică unu articulu f’brte semnifi
cativă, din care estragemu urmă- 
torele:

Iu Austria s’au silită ea se abată pe 
Germania de a sprijini pe Rusia în ces- 
tiunea Bulgariei, sub cuvântă că Rusia, 
prin dobândirea supremației asupra Bul



Nr. WJ GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

gariei, ar amenința seriosă echilibrulu 
europeană.

Nu e treba nostră se ne pronunțămă 
decă prin restabilirea influinței Rusiei 
în Sofia echUibrulă dintre ea și Austria 
ar fi în adeveri! amenințați!.

Noi ne aflămă încă sub impresiunea 
faptelor! când Rusia a avută mai multi 
ani în stăpânire Bulgaria, numindă co
mandanți și oficerl pentru alinata bul
gară. fără ca monarchic* Habsbio giloril se 
se f simțită amenințată prin acestă îm
prejurare.

De asemenea mai credemă că, dacă 
Austria nu voescc se tolereze ca sta
rea de lucruri de mai nainte să jiă resta
bilită sub o nouă formă, astădi totu așa 
de bine i.și pute găsi in altă parte o com- 
pensațiunc cum .și-a găsită și la 1878, 
când admițândă ca Bulgaria se fiă pusă 
sub stăpânirea Rusiei a primită ca plată 
Bosnia.

Cu alte cuvinte, Austro-Unga- 
ria se nu se mai opună tendințe- 
loru Rusiei de a'șl recâștiga su
premația în Bulgaria, căci va pri
mi în schimbă compensațiunl în 
altă parte, pote că sporirea teri
toriului totu în peninsula balcanică 
cătră sudu.

Nona iuterveuire a Rusiei în ceștii» 
Wară.

Ambasadorulă rusă din Constanti- 
nopolă. Nelidow. a intervenită din nou 
pe lângă Portă pretindendft marelui-vi- 
ziră, ca să ceră în Sofia imediata înlă
turare a Coburgului. Marele-riziră la 
respinsă cu hotărîre acestă pretențiune 
și observă, că ună astfelă de pasu ar 
rămânea iară resultată și Coburgulu n’ar 
părăsi nicidecum Bulgaria. Prin înlătu
rarea acestuia dealtmintrelea Rusia n’ar 
câștiga nimicii. deorece Stambulovă ar 
fi denumită regentă, singurulu în stare 
a menține ordinea și Enistea, căci altfel 
Bulgaria ar deveni teatrulă monarchiei 
și vărsărei de sânge.

Nelidow a propusă în urma acesta, 
ca și în anulă trecută, se se trimetă în 
Bulgaria comisari ruși și turci, ca se 
pregătesc! alegerea noului principe, la 
care deputății rumelioțl să nu ia parte. 
Până la alegerea noului principe, Turcia 
se ocupe Rumelia. Tote aceste silințe 
ale lui Nelidow au rămasă fără re
sultată.

SC1R1LE DILEl.
Ministrulă ungurescă de comumca- 

țiune Baross, în urma unei decisiunl a 
consiliului de miniștri, a arisată tote ins
titutele de comunicațiune din patriă de 
a supraveghia câtă se pote de strictă 
emigrațiunea și de a împedeca cu tote 

mijldcele posibile darea de bilete de că- 
lătoriă emigranțiloru. Mai alesă din Un
garia de Nord cmignză poporațiunea în 
numără înspăimântători! la America. In 
ajutorul! guvernului a mai veintă și 
episcopulă BubicI din Cașovia printr'o 
pastorală îndreptată în contra emigrării.

Ore prin ordinațiunl și prin pasto
rale se împedecă emigrarea, oi! prin mă
suri menite a îmbunătăți starea popora- 
țiunei ? Der guvernulă are alte griji: 
să persecute pressa și limba naționah- 
tățiloră.

Hlinisteriuttl ungurescu a incunosciințată 
municipiile printr’o ccrculară, că alienații 
i nebunii i se primesc! în secțiunea pen
tru nebuni a spitalului Roclius din Pesta 
numai după ce se va fi cerută mai 
nainte permisiune, care se dă decă e 
locă în spitală. Altmintrelea hoinarii 
trimiși la Pesta fără permisiune se voru 
înapoia pe cheltuiala privațiloră, comu- 
neloră ori autorităților!, care i-au tri
misă. înainte de tote pentru astfelă de 
bolnavi să se adreseze la spitalele seu 
institutele de alienați mai apropiate de 
ținuturile respective. In aceeași ordina- 
țiune se opresce strictă legarea nebu- 
niloră cu lanțuri de loitrile careloru c-âud 
îi transporteză, precum și ori-ce trac- 
tare neumană.

Ministrulă ungurescă de lucrări pu
blice și comunicațiune a dată conce
siune pe timpă de ună ană proprieta
rului de mine Silberstein, ca să facă lu
crările preliminare pentru o cale ferată 
locală, care să plece dela stațiunea Aghi- 
rișit, să atingă Ticu, Jimboru și Hida. și 
să ducă pănă la Jibcu.

•* *
Ministrulă ungurescă Trefort a de • 

cisă înființarea unui instituții de surdo
mut! în Clu.șiu. Se dice că la tomna vii- 
tore va începe a funcționa.

Prințulă de coronă Rudolf este nu
mită inspeetoră generală alu infanteriei și 
pe la mijlocul! lui Aprilie va și începe 
inspecțiunea.

* *
Din Ifucovina se comunică că Cean

găii, caii o părăsiseră ca se-i „fericescău 
guvernulă ungurescă. se’ntorcă înderătă. 
Acum de curend s’au întors! în Bucovina 
câteva familii, și precum spună ele le vor! 
urma încă multe altele. S’au săturată 
pănă’n gâtă, se vede, de „fericirea11 ce 
li-se pregătise.

**
In Roșia, comit. Sibiiului, s’a făcută 

o nouă alegere de ingineră pentru comasare, 
după ce prima alegere fusese anulată de 
ministrul! justiției din causa unei erori 
de formă. Alesă a fostă inginerul! Karl 
Roth.

Concursă pentru admitere în institu
tele militari e. r. de educațiune și de cul
tură, apoi în institutele de educațiune a fe- 
teloră de oficerl. Cu începutulă anului 
școlară 1888 89 Ci Septemvre în sculele 
reale militare, ÎS Septemvre în casa or- 
fanală militară și în academiile militare) 
suntă de ocupată în institutele militare 
c. r. de educațiune și de cultură cam 
295 locuri erariale fără plată și cu ju
mătate plată, apoi locuri fundaționale și 
cu plată, și anume: 25 în casa militară 
orfanală, 170 în anulă I și 30 în anulă 
III la scolele reale inferiore militare, 70 
în anulă I la academia mihtară din AVie- 
ner-Neustadt și la academia militară tec.li- 
nică din Viena. In anulă H și IA’ la 
scolele reale inferiore militare, apoi în 
toți anii la scola reală superiori! militară 
nu este o admitere regulată, ci în acești 
ani se ocupă numai acele locuri, care 
devină vacante printr'o întâmplare [morte, 
Eberare din armată, etc.] Condițiunile 
de admitere se găsesc! în regulamentul 
de admitere din 1888 și se potă procura 
din amintitele institute miUtare și dela 
tipografia curții și a statului ori dela 
librăria curții L. W. Seidel în Viena.

Dela 16 pănă la 21 Martie s’au spo
rită bolnavii de tifus cu 4 persone în 
Sighișora. La 21 Martie erau cu botul! 
21 bolnavi. Sj:X

Orele de oficiu la „Albinaf filiala 
din Brașovă, piață Nr. 90, suntă dela 
1 ApriHe începând!: 8—2 după amiadl, 
er nu ca pănă acum 8—12 și 2—5.

Reuniunea română de cântări din Sibiin.
Din „Raportul! comitetului acestei 

Reuniuni pe anulă 1887 cătra adunarea 
generală“ estragemu următ orele.’

Reuniunea esistă deja de 10 ani. 
Ea se constitui în adunarea generală de 
la 16 Noemvre 1878 avendă de scopă 
cultivarea musicei naționale, și classice. Sem
nificativă e, c-ă nici una dintre damele 
române sibiiene de atunci și nici unuli! 
dintre bărbații mai tineri n’a rămasă 
afară din lista membrilor! activi, pri
miți în Reuniune. Numerulu cântăreți
lor! era încă dela începută 65.

La 9 Faurii 1879 se dete primul! 
concertă ală acestei Reuniuni, cu suc- 
cesă peste așteptare bună. La 16 Mar
tie 1879 ea fu invitată din partea Reu- 
niunei germane de cântări din Sibiiu 
pentru a coopera la arangiarea unui alu 
2-lea concertă.

Pănă aci Reuniunea fii constituită 
numai provisoră. La 17 Martie 1879 ’i 
se retrimiseră statutele aprobate, cu mare 
greutate, din partea locurilor! compe
tente.

La 12 (24 Mani 1879 Reuniunea 
arangiază ună concertă estra-ordinară er, 
la 30 Octomvre a aceluiașă ană ună 
concertă ordinariu, în care se produce 
pentru pruna oră balada poporală , Ver- 
fulă cu dorăC

In decursulă anului 1880 Reuniu

nea îșl urmeză activitatea sa cu mai pu
țină însuflețire ca pănă aci. In anulă a- 
cesta actele mai remarcabile sevîrșite de 
ea suntă : înființarea unui coru pentru 
membrii mai puțină inițiațl în musică și: 
Adresarea comitetului cătră Reuniunile 
de cântări din Oravița, BucurescI și 
Brașovă, cu intențiunea de a se mijloci 
o comuniune de idei și relațiunl de 
sclumbă de musicalii, spre a se stabili 
cu timpulă o înțelegere și conlucrare 
armonică în ajungerea scopului. Durere 
înse, că ambele aceste frumdse începu
turi au avută o prea scurtă durată.

In 1881 se începe o nouă eră în 
vieța Reuniunei. La 2 Aprdie se aran- 
giă unu ftumosă concertă cu concur- 
sulă d-lui G. Dima, pe atunci profesoră 
de musică în Brașovă. Cu 1 Maiu co- 
mitetulă angagiază pe d-lă Dima ca di
rigintă și prin acesta ’i succede a con- 
crede conducerea Reuniunei unui Ro
mână, prin care Reuniunea îșl luă unii 
puternică avântă. Reuniunea a înce
pută, sub conducerea d-lui Dima, a cul
tiva din acestă timpă și cântările corale 
liturgice, contribuindă prin acâsta cu di
ferite ocasiunl festive la înfrumsețarea 
serviciului divină.

La anulă 1883 Reumunea continuă 
a înainta pe calea adevăratei și seridsei 
propășiri. Prin primulă concertă ordinară 
— arangiată în acestă ană sub condu
cerea d-lui Dima, cu concursulă gratuită 
alu d-lui Nicolau Popoviciu. pe atunci 
profesoră de caută în Caranșebeșă, - 
a secerată Reuniunea celă mai strălucită 
câștigă morală. De aci încolo Reuniu
nea, cu mici periode de stagnare. îșl ur
mez! cu diligință cursulă său, arătândă 
totă mai frumdse dovedi de progresă.

In anulă 1887, ca și mai înainte. 
Reuniunea îșl îndreptă activitatea sa cu 
deosebire asupra cultivărei musicei vo
cale. ținându-șl probele, cu escepțiunea 
ferielcră de veră, regulată de 2 ori pe 
săptămână, totu sub conducerea <’Erigen- 
tului G. Dima. Concertulă arangiată cu 
ocasiuuea adunărei generale a Associați- 
unei transilvane a fostă forte bine suc
ces ă și a adusă ună venită de 210 fi. 
v. a., pe cari comitetulu Reuniunei i-a 
destinați! pentru sprijinirea scopuriloră 
Associațiunei.

In acestă ană, ca și în 1883. Reu
niunea a. arangiată o escursiune în Dum
brava Sibiiului, de-odată cu maialulu 
serbată de școla de fete a Associațiunei 
transilvane. Sub auspiciele și pe propriele 
spese ale Reuniunei s’a redeschisă, cu 
începutulă acestui ană școlastică școla 
de coră a Reuniunei și e forte bine cer
cetată. mulțămită contingentului datu de 
școla de fete a Associațiunei.

Starea materială a Reuniunei la finea 
acestui ană este următdrea: Intrate 591 
fl. 6 cr., eșite 438 fi. 93 or. Starea 
casei cu 31 Decembre 1887 e deci 536 
fi. 84 cr. ; față cu aceeași di a anului 
precedentă crescămentulu e de 152 fi. 
13 cr. Ca ajutoră estraordinară a primită 
100 fl. delir „Albina “.

Probele de cântă se ținu în una din 
șalele seminarului, care ’i se dă Reu- 
niimei gratuită : apoi tipăriturile trebuin- 
ciose asemenea ’i se facă gratuită din 
partea tipografiei archidiecesane.

La diua de mai susă membrii Reu- 
niunei erau: 48 activi, 82 ajutători: cu 
totulă 130. Archiva Reumunei numără

FOILETONUL® „GAZ. TRANS. “
(B

IONU ISTEȚULU.
l.cțienăă  tie V. A. Urecliiă.

Ionă nu era isteță, der nici fricosă 
nu era. Totuși simți părulă măciucă 
în vîrfulă capului, audindă graiulu omu
lui cătră nu sciu cine din pivnița de sub 
cămară.

— Acu-i acu!... gândi Ionu; s’au 
sfir.șitu de mine!... Și mai mare ajunse 
groza lui, când dări eșindu din pivniță 
unu scheletă groznică, abia coperită cu 
niște sdrențe, cu ochii stinși în fundulă 
capului, cu părulă încâlcită, nepeptănată 
și privind! la Ionă. cu spaimă. Era o 
femeă, care căuta să se învălescă câtă 
putea mai bine în sdrențele ce-i acopereau 
trupul!. stâudă lângă ușa secretă pe unde 
se urcase în cămară.

Câtă pe ce să întrebe Ionă Istețulu 
— după ce se mai liniști — cine era 
acea nenorocită de femeă și de ce era 
ajunsă în așa ticălosă stare; der îșl a- 
minti de sfatul! de ală doilea alu căpi
tanului și puse gardă de tăcere împreju
rul! buzeloră sale.

Acu gazda pofti pe Ionă la masă. 
Se puseră să cineze: cel! d’intâiu forte 
liniștită, er cestui din urmă bătendu-i-se 
inima rău și amendoi tăcuți ca peștele.

Gazda arunca,. din când în când, 
bietei femei câte-o bucățică de pâne și 
vre-ună osă de iepure, pe care nenoro
cita le sfișiea cu mare poftă.

Sfîrșindu-se cina, gazda se ridică, 
dete unu ghiont! scheletului de femeă 
de-o băgă er în pivniță și închise er ușa 
tainică, cu zăvorul! ce avea pe dinafară. 
Apoi se aședâ er liniștită lângă vatră.

Er îi veni lui Ionă pe vîrfulă hm- 
bei pofta de-a întreba gazda de ce căz
nea atâtă de ren pe acea biată muiere, 
der pe locu îșl aminti de sfatulă căpita
nului și-și înglnți scuipatul! noduri, ca 
să nu-i scape vorba din gură.

Se culcară apoi și gazda și Ionă.
Der pasu de include ochii după cele 

ce a văduti! bietulă Ionă !... Câtă roțile 
de moră stătură holbați ochii lui totă 
noptea, și mima lui bătea, bătea, ca 
fi-unda de plopă la adierea vântului... De ! 
nici nu scii când o să se scole gazda de 
pe lavița, unde se prefăcea pote că sfo- 
răe prin somnă.... O să cheme din piv
niță cine mai șcie câte scheleturl și să 

stringă de gâtă pe Ionă.... Brr!... Câte 
cruci făcu Ionă în noptea aceea numai 
unulă Dumnedeu șcie!

începuse acum a se miji de diuă. 
Lumina zoriloru se străcura roșietică prin 
ochiulă de geamă spartă aședată în unu 
colță ală burdahanului întinsă pe mica 
cercevea a unicei ferestruice a camerei.

- Minune!.. Nu m’a omorîtă!... îșl 
dicea Ionu, care, cum prinse ochiulă său 
deșteptă de șcire c’a sosită diua, se grăbi 
a se scula și a se găti de plecare.

— Cum ai petrecută noptea'? întreba 
gazda.

— De minune!... Bogdaprosti! ..
— Te duci mulțămită dela mine ?
— Câtă se pote de mulțămită... Bog

daprosti...
— Nu țl-s’a părută nimica... ciu

dată... în casa mea?
— Ian fugi încolo, omule!... Ce se 

mi se pară ciudată?
Gazda se arunca asupra lui Ionu.
Nu ve întristați, omeni buni... Nu 

spre a-lă gâtui se arunca gazda pe Ionă, 
ci spre a-lă cuprinde în brațele sale, cu 
dragoste: — Nu te teme omule, îi dice 
gazda, cu lacrimi de bucuriă. Lasă-me 
se te îmbrățișezi!, că dumneata ești omulă 
care-lă caută de patru aul de dile, dum

neata ai adusă pacea în casa mea : dum
neata ai mântuită done suflete!... Vrei, 
cjicl, să-mi plătesci pentru găzduire ? 0 
nu! Nu sunt în stare eu se mulțămescu 
pentru binele ce ml-ai făcută!...

Graiulă cărciuinarului era atâtă de 
blândă, că Ionă Istețulu se liniști și-lu 
lăsă să-lă îmbrățișeze. Der totu nu pri
cepea Ionă, orl-câtă de isteță era, de ce 
atâta dragoste pe elă'? Cum mântuise elu 
doue suflete'? Der să întrebe totă nu voi, 
că era sfatulă alu doilea ală căpitanului, 
ca o strajă neclintită pe buzele lui.

Norocă că gazda îlă doiniri, poves- 
tindu-i cele ce urmeză :

— Muierea mea și eu trăiamă în pace 
și liniște colo, la Rimniculu Vălcei. Nu
mai începură a se amesteca în căsnicia 
nostră vecinele nostre. Cumătră Măriuța 
dicea a.șa de mine, cumetra Gurălia șo- 
potea -așa de muierea mea... Adl una, 
mâne alta... șl-a băgată draculă coda 
între noi, de nu mai aveamă di bună de 
trai. A eni treba că nevasta mea nu mă 
mai suferea cu vederea și într’o di pu
sei mâna pe ună răvașă ce-i adusese o 
altă cumătră dela ună pușcă'n lună, no
tară dela ună sată vecină.... înțelesei că 
nu era departe se-ml pue flori la ureche. 
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128 opuri. Obiectele de care dispune I 
Reuniunea represents suma de 594 ii. 1 
64 cr.

Comitetulă adresezi ună c-ăldurosă 
apelă cătră Românii sibiienl, ca st? spri- 
jineseă cu toții acestă Reuniune, care 
tace onore societăței române din Sibiiu.

Comitetulă pe anulă 1887 a foștii 
constituită astfeltl: President!!: dr. A. 
Brote ; diligentă : G. Dima ; secretară: 
dr. 1. Crișană; cassară : 0. Aiserii; ar- 
chivară : ÎI. Voileanu ; economii: 4’. Me- 
reții. Membrii în comitetil: Valeriu Bo- 
loga. 1. PopovicI, Isaia Popa.

întâmplări diferite
Focu. In săptămâna trecută a arșii 

întrunii suburbiu depărtară ală Clubu
lui casa lui Grigore Trescovan. 0 fetiță 
de 4 ori 5 ani, ce era închisă într'o o- 
daiă, a fostă mântuită de vecini. — In 
1 ergu-Mureșulni au arsă totală trei case 
împreună cu edificiile laterale și done 
deposite de lemne. Foculă a'a ivită în 
casa săpunarului Breckner. — In Stana, 
lângă Cohalmă, au arsă 34 de soprone 
cu fenil.

Inundare. Mureșulă a eșită între To- 
plița română și Paluta-Ilva, apoi lângă 
Rostorl. Legătura poștală e întreruptă. 
Oltulă a inundată ogbrele câtorva co
mune, dealungulă căii ferate ce duce 
dela Brașovă spre Cohalmă, apoi împre
ună cu A alea negră au inundată hotarele 
a 18 comune din comitatulă Trei-scaune.

Dispăruta. In dilele acestea a dis
părută cu nisce păstori din Săcele, cari 
au ernată pe hotarulă Sighișorei. ună 
băiată română de 6 ani din Sighișora, 
care, fiind-că tată-seu se află în Ro
mânia, era lăsată în grija bunicei lui. 
Polițiaa fostă înciinosciințată. Băiatulă se 
cliiamă Ionă Tornea, e slăbuță, are fața 
Și nașă lungărețe, peră blondă, ochi că
prui. gura potrivită.

împușcată. Ună învățăcelă de pră- 
' ăliă Arpad Fazakas a împușcată în 
capă pe dilerulă Toma Moldovană pe 
soșeua Șehmbărului. Moldovană fii trans
portată în spitală unde a și murită. In- 
vețăcelulă, c are e rănită la mână, sus
ține. că elu ar fi fostă împușcată de di- 
leră mai întein în mână. Causa ar fi 
fostă o certă.

Geloșii. Din Oradea-mare se anunță : 
Lemnarulă lanos Csuka a împușcată cu 
ună revolvers asupra funcționarului de 
telegrafii Gabriel Nadasdy, apoi asupra 
unei femei anume lulia Kovacs, și în 
fine se împușca și pe sine. Csuka trăia 
de mai mulțl ani împreună cu lulia, care 
’șl părăsise pentru elu bărbatulă. Nada- 
dasdy locuia cu chirii la Csuka și pur
tarea sa deșteptase gelosia acestuia. Na
dasdy n'a fostă atinsă, er lulia fu ră
nită la brață. Csuka se împușcă în ini
mă și muri la momenta.

Atunci, aprope turbată de măniă, am 
jurată la icona Maicei Precistei să mă 
răsbună de ea și. să ucidă pe toți cari 
se voră mai amesteca în trebile casei 
mele, pănă la diua când voiu da de unu 
omu ală lui Dumnedeu, care să nu se 
amestece de trebile altuia, ci să-și caute 
numai de ale sale. M am mutată în 
codru aci; ml-am închisă muierea colo 
în pivniță, unde stă de patru ani... Totu 
în pivniță am îngropată pe toți cei cari 
au venită în casa mea și s’au ameste
cată de trebile mele. Și pe dumneata 
te-așil fi sugrumată și îngropată, colo, 
în pivniță, de te-ai fi amestecată în tre
bile mele, de m’ai fi întrebată despre lu
cruri ce nu te privescă!

Și pe când Ionu remăsese ca înlem
nită între groza ce-i insufla gazda lui 
și între primejdia din care îlă mântuise 
sfatulă căpitanului, cărciumarulă merse la 
gura pivniței, o deschise și cu blândă 
vorbă striga : Vino, iubita mea, vino ! Că 
etă ești iertată!... s’au sfîr.șită necazurile 
tale și ale mele!... Sunt deslegatu de 
jurămentulă ce am făcută la Maica Pre- 
cista... Nu vei mai sta închisă în pivniță 
si în strențe îuvălită.... Ne întorcemă
la Rimuiculă Vălcei, în căsuța nostră.

Literatură.
Aniiculu Familiei, diară beletristică 

și enciclopedică literară cu ilustrațiunl. 
Apare în Gherla la 1 și 15 di a liniei 
în numeri de câte 2—3 cole. Prețulă 
abonamentului 4 fi. pe ană. Proprietară, 
Redactorii și editorii Nicolau F. Neț/ni- 
țiu. Anulă XII. Nr. 6 dela 15 Martie 
conține: Plăceri țpoesie), de Emilia Lungii 
Puhallo. — Județulă, roman-istor.), de Th. 
Alexi. — Dorulă meu ipoesiă), de Fi- 
ruța B. Muntenescu. — Din miseriile so
ciale (novelă), de Paulina C. Z. Rovinară.

Sub pantofii ori sub papucă. — Strada 
Carmen Sylva ''romană,, de Th. Alexi.

Ce este poesia ipoesiă i, de G. Simu. 
Călătoria împrejurulă pământului în 

80 de dile ‘.piesă teatrală!. — Singură
tăți ipoesiă), de Traiană H. Popă. — Di
verse. — Ghicituri de șacă. — Glume. 
In textil se află și patru ilustrațiunl.

Lumina pentru toți, revistă pedago
gică : apare în BucurescI Calea Moșiloră 
138' de 2 ori pe lună. în mărime de 24 
pag. formată 8". Nr. 9 de pe Februarie 
conține: Cătră abonații noștri. — Sen
tințe pedagogice, de Eu. Bălteană. - 
Familia și șcdla, de Ionii Rusu. — Cer- 
șitorea. de A. Slănicenu. — Cum învață 
Gertruda copiii săi. de E. B. — Trans- 
formismulă. de D. Jonescu. — Studii a- 
supra literaturei poporale, de Dobre Ște- 
fănescu. — Ună sistemă românescă de 
învățămentă. — La România ilustrată, 
de Dr. Drăgescu. — întrunirile învăță
torilor ă din Ilfovă, de E. B. — Curieră 
literară pedagogică. — Schițe din isto
ria pedagogiei, de Ionă Rusu. — Ună 
lucefără echipsatu. — România jună din 
Viena. — Necrologă. — Literatură de 
spirită. •— Corespondență.

Spiro polițiesar.Mpg.
In dilele din urmă s’a lățită sgo- 

motulă, că s ar fi ivită în modă epide
mică versatulu (bubatulil). Spre liniștire 
servescă comunicarea, că numai 2 cașuri 
de adevărată vărsată au fostă anunțate 
la poliția.

Vinerea viitore. 18 .30, Martie, în
tră în vigore noua ordine de tergu, a- 
probată de ministerulă de interne, în 
urma căreia toți vendătorii și negustorii 
se facă atențl. că au se urmeze avisului 
organeloril polițienescl însărcinate cu e- 
secutarea nonei ordine de tergu.

Mulțămită pubîică.
Subscrisulu, în numele comunității 

bisericescl gr. cat. din Arcalia, aducă 
adânci mulțămită On. Domnă Ioană 
Baciu preotă gr. cat. în Șoimușu, pen
tru că nl-a decorată biserica cu 2 icone 
ide stilă grecescă) lucrare proprii a 
D-sale, a căror lucrare se pote compara 
cu a orl-cărui artistă de acestă felii.

Atâtă friunsețea acestora, câtă și 
prețulă moderată, mă îndemnă a-lă re
comanda din inimă publicului: și atâtă 
pentru icone sânte, de orl-ce mărime, 
câtă și pentru facerea fruntarieloră la 
sântele biserici, cei, pe cari îi intereseză, 
au a se adresa la susamintitulu domnă 
preotă în Șoimușă poșta-ultimă Nagy 
Sajo, comitatulă Bistrița-Năsăudă).

O să dau focu cociobei ășteia blăste- 
mate!

Și arătarea eși din pivniță, plângând 
de bucuriă. Și gazda lui Ionă scose din 
ună sicrieșă, dela capătulă laviței, de 
sub ună elită de perne și de velințe fru- 
mose, ună rându de haine mândre, nu
mai în bibilurl și fluturi de aură și în
țoli pe biata femeă cu ele în locuia sdren- 
țeloră, pe când Ionă se depărta bucurosă 
dela acestă casă, dabia lmiștindu-șl inima 
și mereu gândindă cu recunoșcință la că- 
pitanulu Glonță și la sfaturile lui cele 
bune.

Când Ionă era acum în vîrfulă unui 
dealil, din care se vedea în vale Rîm- 
niculă Vălcei, în dărăptulil lui dări în 
flăcări cârciuma cea blăstemată și ună 
cară cu boi venindu în urma lui, încăr
cată cu tote ale gospodăriei și pe dea
supra biata femeă din pivniță.

♦
IonăIstețul mergea, mergea!... Inima 

lui nu mai bătea acum de groză, ci de 
nerăbdare, că nu departe de Rîmniculă 
Vălcei se ițiea , ca prin sita cea desă, 
clopotnița satului său.

(A’a urma.)

Prințesei încă odată adeveratulu ar
tistă mulțămită nostră cordială, și do- 
rindu'i succesă. îlă asigurămă că de noi 
nu va fi uitată.

Arralia, 23 Martie 1888.
Elia luira, 

preoții gr.-cat. română.

Deșiu, la 24 Martie n. 1888. 
'Petreceri poporale în favorea biserice- 

loril române de ambe confesiuni.)
Poporulă română din Deșiu .șl-a 

serbată petrecerile sale poporale, con
formă obiceiului din anii trecuțl. Greco- 
orientalii în 17 1. c. sub conducerea d-lui 
Teodoră Hermană prot.opresbiterulă, și 
au avută, precum ml s’au spusă, venită 
curată de 34 fi. v. a. în favorulă bise
ricei loră, er greco-catolicii cu d-lă Ionă 
Welle protopopulă în frunte, în sera ur- 
mătore la 18 1. c., totăîn una și aceeași 
localitate și asemenea în folosulă nou 
edificândei biserici gr. cat. și au avută 
venită brutto de 105 fi. 97 cr. v. a., 
cari s’au compusă prin:

I. Colecta din Gherla, făcută prin dlă 
Laurențiu Micheșiu docențele, dela d-nii: 
Georgiu Pasca profesoră 1 fl., Demetriu 
Coroianu canonică 1 fl., Dr. luliu Si- 
monă profesoră 1 fl., N. F. Negruțiu re
dactorii 5 fl., Dr. Ioană Popă profesoră 
50 cr., Mihailă Șerbană canonică 50 cr., 
Vasile Popă canonică 1 fl., N. N. 50 cr.. 
Eusebiu Cartice canonică 1 fl, N. N. 
1 fl., Ioană Hodoreanu profesoră 1 fl., 
Ștefană Bilțiu preposită 1 fl. Suma 
14 fl. 50 cr.

II. Din locă dela d-nii: Ioană Welle 
protopopi 2. Teodoră Colceriu curatorii 
primariu 1 fl., Vasilie Petrișoră cantoră 
1 fl., Alexandru Welle 2 fl., Aug. Mun- 
teanu advocată 2 fl., Alexandru Cheres- 
te.șiu candidată de advocatură 1 fl., Domna 
Victoria Cheresteșu născ. Bogdană 10 
fl.. Gabrilă Manii advocată 2 fl., Alexan
dru Bogdană 1 fl., Petru Mureșianu 1 fl.. 
Pavelă Huza 1 fl., Dr. Teodoră Miliali 
advocată 2 fl., George Gradoviciu advo
cată 1 fl., și dela d. Iosifă Cservinka ser
genții 1 fl. Suma 27 fl.: la olaltă 41 fl. 
50 cr., colecte. — Au îutrat în sera pe- 
trecerei la cassa 64 fl. 43 cr. Spesele 
fiind cam mari, 37 fl. 70 cr., a resnltată 
ună venită curată de 68 fl. 73 cr., care 
s’a adausă la capitalulil bisericescă, ce 
era la 31 Decemvre 1887 de 4456 fl. 9 
cr., din care escontentându-se pretensiu- 
nea domnului advocată Leszai Lâszlo cu 
250 fl. suma de 4.206 fl. 9 cr. s’a spo
rită așaderă la 4270 fl. 96 cr. v. a. me
nită pentru edificarea bisericei.

Mulțămită tuturoră marinimoșiloru 
contribuitori, cu preferință (l-lui Neț/ru- 
țiu și Domnei N. C/ieresteșiu; recunos- 
cință comitetului bisericescă și partici- 
panțiloră pentru conciirsulă loră bine- 
voitoriu.

Suntemă departe încă de a ne pute 
apuca de continuarea zidirei bisericei, 
ne trebue celă puțină vre-o 8 ani, decă 
vomă înainta așa de încetă în adunarea 
mijloceloră spre acestă scopă divină, și 
decă nu se va afla ună Mecenată cu i- 
nimă și dare de mână. Se sperămu în 
Dumnedeu, care ne pote ajuta să ajun- 
gemă mai curendă la ținta doririloră co
mune, ca adecă sâ avemă biserică mo
dernă românescă în Deșiu.

Petru Mureșianu Șiregannlu, 
curatorii jurata bisericescă.

SCIRÎ TELEGRAFIC E.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)

Parisil. 28 Martie. Printr’unu 
decretă ală președintelui republi- 
cei, dată la sfatulă unanimă ală 
anchetei judiciare, Boulanger a 
fostă oficială pensionată. Acesta 
măsură nu a provocată nici ună 
incidență.

Bucnresci, 28 Martie. Ședința 
camerei a fostă furtunosă fără 
semenă. Afară de cameră se re- 
pețiră. șcenele regretabile de eri : 
mulțimea voi se petrun<|ă cu 
puterea în sala ședințeloră, în- 
pușcâ cu revolverele, ună ușieră 
a fostă ucisă, alți mai mulțl 6- 
meni au fostă răniți. Miliția a 
curățită loculă. Momentană mii 
de omeni asediară stradele. E 
temere că după închiderea șe
dinței se voră continua tumultele.

ULTIME SCIRÎ.
('onstaiitinopolfi. 24 Martie. (Cale 

indirectă). Observațiunile tăcute de 
curendă Porții de cătră Englitera, 
Austria și Italia tindeau se’i re- 

cunoscă în același tiinpă legi
timitatea declarațiunii de ilegalitate 
și a reproșa Porții, din punctulă 
de vedere ală curtenirei, că a tă
cută acesta numai cu sprijiuulă 
câtor-va puteri, fără a consulta în 
modă oficială pe celelalte jiuterl, 
și a atrage atențiunea Porții asu
pra eonsecințeloră grave ce ar 
pute avea orl-ce nouă decisiune 
relativă, la Bulgaria, decă ar fi 
luată într’ună modă isolată.

Tote acestea au fostă împo
dobite de aceste trei puteri cu 
perspectiva proclamațiunii inde
pendenței Bulgariei și a turbură- 
riloră în Macedonia. Pdrta ar ti 
promisă, celă puțină într’ună modă 
tacită, că va fi mai reservată în 
viitoră.

(.'onstantinopolu, 25 Martie. Cu 
tote desmințirile venite din St. 
Petersburg, scirile primite din 
Rusia semnaleză reluarea seu con
tinuarea înarmăriloră.

DIVERSE.
Veniturile Papei. O foiă din Bruxela 

spune, că Papa are pe ană cheltuell de 
7 milione franci. Aceste cheltuell sunt 
acoperite mai multă prin obolulă Sf. 
Petru. Pănă la 1870 acestă obolă adu
cea pe ană cam 7,100,000 franci: de a- 
tuncl acesta e singurulă venită alu Pa
pei și aduce pe anii celă puțină 6 mili- 
one. La jubileulă papalii de acum epis
copii au remisă Papei, ca donațiune es- 
tra-ordinară, suma de 32 milione: afară 
d’asta s’au adunată trei milione când a 
pontificată Papa în biserică. Deci tesa- 
urulă papală stă adl bine. Pentru tre
buințele misiuniloră îi servă Papei „0- 
pera pentru lățirea credinței,“ fondată la 
1822 în Lyon, care pănă acum a adusă 
220 milione, ce s’au întrebuințată pen
tru scopuri de misiuni. In anulă 1887 
s’au încasată pentru acestă operă 6 mi
lione 648.000, relevându-se cu regretă, 
că Germania a contribuită numai cu 
409.000 fr. și Austria numai cu 80,000 
fr. Obiectele din esposiția Vaticanului, 
ce au o valore de 90 seu 100 milione, 
nu se potă vinde: o parte, de valore 
artistică, se va păstra în niuseu : restulă 
se va întrebuința pentru bisericele să
race și pentru misiuni. Din Roma se a- 
nunță că Papa a decisă înființarea unui 
museu în Vatican, sub numele „Muzeo 
Leonino,“ în care vor fi întrunite obiec
tele mai însemnate de artă și etnogra
fice din exposițiunea Vaticanului.

Ctarsiilu pieței iBrașovu
din 28 Martie st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.49 Vend. 8.50
Argintii românescu . n 8.44 ,. 8.48
Napoleon-d’ori . . . 10.04 „ 10.05
Lire turcescl . . . 11.34 11.37
Imperiali.................. r 184 10.37
Gal b ini................... 5.88 „ 5.92
Scris, tone. „Albina"6“ 11 B 101.— 102.—K.0 r r n ° ,10 r 98.- „ 99.—
Ruble rusesc! . . 103.— 105.—
Discontulu . . . -8" o pe anu.

Cursnlu la bursa de Vieua
din 27 Martie st. n. 188si.

Renta de auru 4%................................. 96.50
Renta de hârtia 5“.,,................................. 83.40
hnprumutnlti căilorti ferate ungare . 149.25
Amortisarea datoriei câiloru ferate de

ostu ungare (1-ina emisiune) . . 94.—
Amortisarea datoriei căi lord ferate de

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

ostu ungare (3-a emisiune' . . 109.—
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 .... 77.65
Renta de argintă austriacă .... 79.60
Renta de aurii austriacă.......................109.60
LosurI dm 1860   131.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 857.—
Acțiunile băncei de credita ungur. . 272.75 
Acțiunile băncei de credita austr. . 271.25
Despăgubirea pentru dijma de vina 

unguresca...........................................99.—
Imprumutula cu premiula unguresca 123.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului......................................... 124.20
Galbeni împărătesei ........................... 5.98
Napoleon-d’ori |........................................ 10.0-1
Mărci 100 împ. germane.........................62.32
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.951 ,

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.



Nr. 60 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

t

7^- Chiar acum a eșitu de sub țiparăCUVÂNTĂRI BISERICESC!
la tdte serbătorile de peste anii,

de
Ioană P. Papiu.

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

clerului română, decâtă se fiă de lipsă a mai recomanda a- 
cestu nou producții ală d-sale. Clerulu românu a învățată a’i 
aprețui scrierile d-sale pentru însemnata loru valore literară. 
Noulu tomă de predici întrece încă tote volumurile de pre
dici edate pănă acum, prin întocmirea sa - - avendă o notiță 
istorică la fie-care serbătore, — care arată timpulă întroduc.e- 
rei, fasele prin cari a trecută și modulă cum s'a stabilită 
respectiva serbătore.

Prețulu unui esemplaru cu porto francată e 2 fl. v. a. 
seu 5 franci—lei n. platibill și în bilete de bancă ori maree 
poștali.

A se adresa la Editura opului

’Cancelaria Negruțu
în Gherla—Sz.-ujvăr.

Trenulfl
Trenulu

Trenul Ci

Trenul ti 
Trenulîi

Trenulu

a)

o
d)
>)

Dela
n
n 
n 
n

Dela

c)
d)
e)

2.

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

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

Dela Brașovu la Bucuresci:

mixtă Nr. 318: 1 oră 56 minute după amedl.

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

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixtă Nr.

2.

mixtă Nr.

A.

316: 9 ore 52 minute sera.
Dela Bucuresci la Brașovu:

317 : 2 ore 32 minute după amedl.

Plecarea poștelor»:
Brașovu la Rcșnoou-Zeniescl-Branii: 12 ore 30 m. după amedl.

T)

Ti

n
T

n 
în 
la 
la

B.

Zizinfl: 4 ore după amedl.
Secuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute ndptea. 
Făgăraș*.: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.

Sosirea posteloru:
lleșnovu-Zernesci-Franu, la Brașovă: 10 ore înainte de amedl. 
Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.

Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
„ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.
„ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

n

„ALBINA11,
Instituții de creditii și de economii

FILIALA BRAȘOVU.
—

Scrisuri fonciare de 5%
ale

Institutului de creditii și de economii „ALBINA"
în Sibiiu.

o Aceste scrisuri fonciare notate la bursa din Budapesta 
<> aducă 5% interese și oferu siguranța cea mai mare, fiindă 
< ) ele asigurate:

1. prin hipotecă mai mare ca întreită, care adecă în- 
trece siguranța pupilară usitată.

2. Prin unu londu specială de garanție prescrisă prin 
lege de fl. 200,000 elocate în efecte publice sigure.

3. Prin totă cealaltă avere a institutului.
f) Cuponii de interese se plătescă, fără de nici o sub- 

tragere, la semestru, în 1 Ianuarie și 1 Iulie la cassa in- 
<3 stitutului în Sibiiu, la subscrisa filială în Brașovu și la 
L) .,Banca comercială ungară11 în Budapesta. La cerere pe 
rS scrisurile fonciare se dau împrumuturi pănă la 90% a va- 
<5 lorei loru de cursă pre lângă 51/., % pe ană.

Scrisurile fonciare se rescumperă în valorea loru no
minală celtî multă în 30 ani, prin tragere la sorți în totu 
anulă. Ele se află de vencțare în cursulu i]ilei de fi. 98.50 la

Filiala din Brașovu
a -ALBINEI -, instituții de credltfi și de economii.

Oarele de birou șutii încependu cu l-a 
Aprilie a. c. st. u. dela 8 a. in. pănă la 2 p. in.

Uu'/ vUVv. J'C J iv J’v

I

i

I

Numere singuratice din ..Gazeta Transilvaniei“ 
â 5 or. se pota cumpera în tutungeria I. Gross, în li
brăria Nicolae Ciurcu și Albrecht <fc Zillicli.

IOSIF GAVORA.
Pentru lucru eminentă și gustu bunu la esposițiunea regnicolarâ din 1885 din 

Budapesta, distinsu cu medalia cea mare a esposițiunii.

W In Budapesta, strada Văczy Nr. 17.
Recomanda obiectele necesare pentru

acLjustarea, bisericilor! și capelelor!
cu cele ce sunt provedutu în abundanță pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate 

câtă se pote mai trumosO. anume:
reuniuni de înmor

mântare.

Statue, policandre, po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și tie părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. înmor
mântarea Domnului etc. 

etc.

Odăjdii felon
și altele, după ritulă

gr. orientală.
Prapori și stindarde

pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri, copii de scolă, ;
reuniuni industriale, re- iv.X.. •

-MV»uniuni de cântări șt
tu»- Primescu repararea hainelorii vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 

prețuri moderate.
gr Cusături cu aurii, argintu și mătasă și haine bisericesc!, cusute cu firu de aurii, 

argintii și mătasă.
Dantale bisericesci. Invelitore de prestolii. Mărfuri bisericesc!. Damaste etc.

Punctualitatea ■■■■-<» potu adeveri prin mai multe sute de epis
tole de reeunoHcință.

Cataloged^ prețuri la dorință trimită libere de post-por lîlt.30—15TIPOGRAFIA A. MUREȘIANU
I

IN BRAȘOVtl, piața mare Nr. 22,
înființată cu începerea anului acestuia, pro- 

vedută cu cele mai none mijloee tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri.

primesce și efectuezi! totu felulu de lucrări 
tipografice, precum: Opuri și brosure, statute, 
foi periodice, imprimate artistice în aura. argintii 
și colori, tabele, etichete de totu leliulu și ese- 
cutate eleganta, și în colori ș. a.

Pentru comercianțl: adrese pe scrisori, tinc
ture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
mandațiuui, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită, bilete 
de logodnă și de nuntă, după dorință și în colori.

Dispunendu de mașini perfecționate și de is- 
vore eftine pentru procurarea hârtiei. stabilimen- 
tulu nostru tipograficii este în posițiune a esecuta 
oi’I-ce comandă în modula cela mai esacta si es- 
tetica precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primesci'i în biuroula ti
pografiei Brașovă. piața mare Nr.22etagiula lcătră 
stradă. Comandele din afară rugăm a a ie adresa la 

TIPOGRAFIA A. MUREȘIANU, Brașm.

I

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


