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Brașovu, 15 Aprilie st. v. 1888.
De când a pășitu generalului 

Boulanger pe arena parlamentară 
o mare neliniște a cuprinșii cer
curile politice în Francia. Popu
laritatea lui a deșteptată la unii 
mari temeri la alții mari spe
ranțe.

In tabera celoră dintâiu se 
atlâ toți sincerii liberali și repu
blicani, ei privescu cultulu lui 
Boulanger ca o aparițiune pericu
los?! pentru esistența republicei și 
s'au decisă a’lă combate întrebuin- 
țânclu totă influința loră morală.

în scopulă acesta a întreprinsă 
și președintele actuală ală repu
blicei t'rancese, d-lu Carnot, o că
lătoria prin țeră. Pretutindeni a 
fostă bine primită, ba în multe lo
curi i s’a făcută chiar o primire 
entusiastică de cătră autorități și 
poporațiune, cler armonia ovațiuni- 
loră aduse președintelui a fostă 
adeseori întreruptă prin strigări de 
..trăiască Boulanger."

Carnot asigură în discursurile 
sale, cava sci „se apere republica 
în contra inimiciloră ei interni și 
esternl". Vomă vede decă fap
tele republicaniloră voră sprijini 
în viitorii acesta luptă a președin
telui, căci pănă acuma ei au dată 
puține probe de solidaritate.

Republicanii de talia lui Sadi- 
Carnot ară trebui se vegliieze ca 
se nu-i întrecă cei din tabera lui 
Boulanger în ce privesce solidara 
procedere.

Imprejurulă lui Boulanger se 
grupeză tote partidele monarchiste. 
Scopulă loră este de a se folosi 
de simpatiile ce le are acesta la 
masse spre a răsturna regimulă 
republicană. De aici încolo apoi 
îșl va urmări fiecare dintre preten
dent! în parte interesele sale.

Diarele monarchiste din Paris 
au publicată cjilele aceste progra- 
mulîi politică ală contelui de Pa- 
risă, care primesce devisa lui Bou
langer: „revisuirea constituției și 
disolvarea camerei" și îndemnă 
pe roialișt! a sprijini acțiunea ge
neralului. In c.urendă se așteptă 
o asemenea nianifestațiă și din 
partea prințului Victoră Napo- 
leonă.

Monarcliiștii sciu se se folo- 
sescă forte bine de ocasiunea ce 
li se oferă de a da o lovitură de 
morte republicei. In acesta pri
vință ei suntă toți solidari și 
Boulanger le este unu aliată bine
venită.

Boulanger cere plebiscitulă, ca 
se pdtă, ajunge cu ajutorulă lui 
dictatoră, er roialiștii și bonapar- 
riștii voră plebiscitulă ca se potă 
rastabili monarchia. Pe toți îi u- 
nesce der pănă la unu punctă unu 
interesă comună.

Și pre când republicanii dela 
putere se străduiescă a pune sta
vilă epidemiei boulangiste, amicii 
lui Boulanger aranjeză banchetul’!, 
agiteză și denionstreză mereu în 
favorea alesului loră.

Cea mai seriosă aparițiune în 
vieța interioră a Franciei este cu- 
tezarea cea mare ce-o dovedescă 
aderenții lui Boulanger. Ei nu se 
mai sfiescu a declara pe față, că 

Boulanger voiesce se ajungă la | 
putere printr’unu plebicistă și a- 
daugă numai spre a se scusa, că 
au de gândă a procede hi modă 
legală.

Republica francesă străbate a<]! 
cea mai grea crisă prin care a tre
cută vreodată.

Contele ile Parisu despre situațiunea politico 
a Franciei.

Biuroulă de pressă ală conte
lui de Parish a adresată c]iareloră 
francese o notă, prin care le co
munică o convorbire ce a avut’o 
contele cu mai multe personali
tăți politice despre situațiunea po
litică a Franciei. Contele dise:

Situațiunea e grea; trebue să o pri
vesc! cu sânge rece, căci era inevitabilă. 
Am arătat’o în anulă trecută în instruc
țiunile mele cătră partida monarchică și 
evenimentele ml-au dată dreptate. Des- 
binările interne au făcută neputincioșii 
guvernulă republicană. Risipitoră și per
secutară înăuntru, e fără putere și fără 
credită în Europa. Radicalismulă gu
vernului amenință a completa desorga- 
nisarea țerii. Eclatantele manifestațiunl 
ale sufragiului universală suntă strigătul 
unei Francie sătulă de unu astfelă de 
regimă și care arde de dorulă d’a se 
libera. Acestă momentă e urmarea na
turală și logică a acteloră de violență 
și a scandaluriloru, care au revoltată 
eonsciința publică, a abusărei de regi
mulă parlamentară în manile unei par
tide despotice. Nimică nu e mai dreptu, 
decâtă a cere disolvarea unei camere 
discreditate și revisuirea unei constitu- 
țiunl, care nu mai lasă națiunei liberta
tea d’a dispune de destinele sale. Mo- 
narchiștii n’au așteptată după devisa de 
adl și deja mai nainte au cerută revisu
irea. Eu am scris’o în programulă nos
tru. Adl vă reamintescă acesta; der 
datorința mea e să spună totă odată, că 
acostă mișcare ar fi nefolositore ori ar 
espune Francia celoră mai grele pericule, 
decă s’ar crede că e de ajunsă ună 
nume. Spre a obține revisuirea, trebue 
să o ceră toți conservativii, nu în adu
nări divisate, unde suntă în minoritate, 
ei chiar dela țera întregă fiindu legală 
întrebată. In ora decisivă va înțelege 
Francia. că resolvarea trebue să 
fiă monarchia, precum am definit’o 
eu, și restabilirei ei îi consacru tote pu
terile. Acestă regimă stabilă va garanta 
tuturora siguranța, fără a confisca liber
tățile publice ale democrației muncitore 
de cari ea are nevoiă; elă va ridica gu- 
vernulu peste adunări (assemblee) și par
tide și așa va asigura Franciei ordinea 
în năuntru și pacea în afară. In acestă 
di monarchia acceptată de toți bunii ce
tățeni va apela la devotamentulă tutu
rora, spre a lucra cu ajutorulă lui Dum- 
nedeu la reînălțarea patriei.

Procesulu de pressă alu „Tribunei"
I fRaportu specială alu „Gaz. Trails11.) 

Clușu, 25 Aprilie 1888.
Pertractarea s’a începută la 9 ore. 

Tribunalulă a fostă compusă astfelă : d-lă 
Dominică Peterffy președinte, Csi- 
sz e r și M i k o judecători, K o c s i notară, 
dr. Alexandru Jeszenszki acusatoră 
publică, Ionă Slavici acusată, advoca- 
tulu C o r o i a n u, apărătorulă acusatului.

■Turiulă se constitue și jurații depună 

jurămentulă. Numele jurațiloru i-am co
municată deja prin telegramă. Urmeză 
întrebările generale adresate acusatului 
Slavici; după aceea se dă cetire actului 
de acusațiune (a se vede „Gaz. Trans.“ Nr. 
75 a. c.) Urmeză cetirea articulului incri
minată ; notarulă cetesce traducerea un- 
gurescă a lui, er translatorulă dr. Isacă 
cetesce articululă în orginală românesce. 
La întrebarea președintelui, acusatulă 
mărturisesce, că elă a scrisă acestă ar- 
ticulă și ia răspunderea pentru elă.

Aperătorulă Coroianu cere pe teme
nită procedurei de pressă cetirea acte
loră de cercetare și între acestea cu de
osebire mărturisirea redactorului „Tribu
nei,11 Adriană Cașolțanu.

Dr. Jeszenszky, procurorul, se opune, 
dicendă că numitulă redactară respon- 
dabilă a fostă întrebată numai, că cine 
a scrisă articululă. Tribunalulă se re
trage spre consultare și decide, ca să se 
cetescă mărturisirea memorată, după cum 
a cerută apărătorulă Coroianu.

După aceea se cetesce depunerea 
lui Cașolțanu, după care nu elă a scrisă 
articululă incriminată, der l’a primită și 
ia asupră-șl răsponsabilitatea. La între
barea, că cine e autorulă articulului, nu- 
mesce însă pe d-lă Ionă Slavici.

După cetirea atestateloră de mora
litate etc., diu care se vede, că d-lă Sla
vici a fostă odată pedepsită pentru de- 
lictă de pressă cu 100 fl., se încheiă 
procedura pentru producerea dovedi loru 
și se dă cuventulă acusatorului publică 
Jeszenszky, care ține următorulă dis
curs ă :

Procurorulă îșl introduce vorbirea 
de acusațiune arătândă, că epoca de adl 
se caracteriseză prin acea putere mare 
care preocupă și inima și spiritulă, nu
mită: idea de naționalitate. A- 
cestă ideă ține pănă ce es e trium- 
fătore ori pănă ce e înlocuită cu altă 
idnă. Idea de naționalitate e o parolă, 
care în diua de adl mulțămesce popo- 
rele în timpă de pace și le face îngro- 
zitore în timpă de răsboiu. Acestă ideă 
decide cu puterea ei asupra tronuriloră, 
crează state, unesce popore înrudite și 
în resultatele ei finale duce la sporirea 
puteriloră spirituale și materiale ale na
țiunii și ale societății.

La noi, dice procurorulă, idea de 
naționalitate a intrată în luptă pe întrega 
liniă, der nu ca să ’ntărescă statulă, ca 
înalte părți, ci din contră ca se-lă slă- 
bescă, se-lă disolve. Asta’i deosebirea 
în manifestarea ideii de naționalitate a- 
iurea și la noi. In virtutea ponderosi- 
tății acestei aparițiunl și a consecințeloră 
și resultateloră ei finale asupra posiției 
națiunii și statului nostru, datorința îmi 
impune a vă ruga să fiți atențl asupra 
discuțiunii acestei cestiunl.

Spune apoi cum în unele locuri idea 
de naționalitate, acestă brață de o pu
tere gigantică, amenință să despoie pe 
cei ce se opună pănă și de mângăerea 
sufletescă a credinței; în alte părți nu 
cruță nimică, sdrobesce ori-ce pedecă, în
cepe răsboiu de extirpare în contra limbii 
loră materne în școle și pe tote terenele 
vieții publica. Și acestă gigantică brață 
lasă în urmă’i totă numai biruițl. Statulă 
ungară însă a. respins totdeuna și respinge 
și adl asemenea aspirațiunl ale forth bru
tale. Se închină înaintea religiunii, fiă 
ea profesată de ori și ce limbă; lasă ne
atinsă limba maternă a poporeloru sale: 
asigură prin regulamente libertatea in- 
strucțiunei publice; extinde pănă la cele 

mai depărtate hotare marginile dreptului 
de pressă și de întrunire; proclamă de
plina egală îndreptățire a tuturoră cetă- 
țeniloră din Ungaria, fără deosebire de 
naționalitate, și împarte cu ele tote ga- 
ranțiile libertății sale comune. Pentru tote 
acestea li se cere în schimbă ună singur 
lucru: credință și alipire cătră stată. A- 
colo unde acelă brață de o putere uimi- 
tore cuprinde pe poporă, de acestă ad
mitere nici nu mai pote fi vorbă, căci ar 
fi vai de acelă cetățenă, care numai con
diționată și-ar împlini față cu statulă cele 
mai primitive datorințe : manifestarea cre
dinței și alipirii obligate.

Ungaria și legislațiunea maghiară 
însă — ca dovedă mă provocă la cei mai 
classicl martori, la legi și la istoria — 
totdeuna a fostă față cu naționalitățile 
liberală, totdeuna a fostă dreptă și tot
odată a fostă pururea mai echitabilă de
câtă orl-care stată din Europa. Tot
deuna a simțită și simte și astădl nece
sitatea, valdrea și puterea înțelegerei 
frățescl. Pentru acesta a delăturată ba
rierele diferenței de rassă, de confesiune 
și de limbă și decreteză: că toți cetă
țenii acestei patrie formeză o națiune, 
națiunea maghiară unitară și nedivisibilă, 
ală căreia membru cu dreptă egală este 
totă cetățenulă patriei, aparțină elă ori
cărei naționalități. Și prin acesta enunciă, 
că ea cunosce numai drepturi cetățenescl 
de stătu generale legyetemes,.

Acestă enunciare mare — scrisă pe 
fruntea legei despre egala îndreptățire a 
naționalitățiloră — este totodată și pro
gramulă politică ală statului maghiară 
față cu așa numitele naționalități. E cea 
mai nobilă enunciare ce se pote și s’a 
putută cândva induce în cartea legiloră 
statului.

Urmarea acestei anunciări este, că 
statulă magliiară și decă din punctulă de 
vedere ală limbei are locuitori de na
ționalitate română, slovacă, serbă seu 
germană, aceștia toți de-opotrivă și e- 
gală cu Alaghiarulă suntă membrii tota
lității statulă maghiară. O altă urmare 
a acestei enunciărl, ce decreteză aceste 
drepturi cetățenescl de stată generale, 
este mai departe: că Ungaria nu pote 
suferi, precum nu sufere nici ună stată 
din Europa, ca în interiorulă său o na
ționalitate se potă ave drepturi deose
bite, fiă autonome, fiă naționali, seu aibă 
ori ce altă nume. Nu-o sufere, și acesta 
nu pentru-că dbră s’ar sprijini numai pe 
încrederea în puterea statului seu pe tru
fia golă a națiunei, care represents ca- 
racterulă statului — precum o vestesce 
acestă din di în di așa numita pressă a 
naționalitățiloră, — ci pentru-că o ast
felă de formațiune individuală s’ar con
traria cu egalitatea ce esistă între roti 
cetățenii statului și cu drepturile loră ge
nerale, mai departe pentru-că după des- 
voltarea dreptului nostru publică nici o 
rassă de poporă ce trăesce între noi nu 
are dreptă la o posițiune deosebită, 
fiă politică, fiă națională, ba nu are dreptă 
a ave nici aspirațiunl de asemenea na
tură ; și în fine nu o pote suferi acesta 
pentru-că o asfelă de formațiune indivi
duală, mai curendu ori mai târdiu, der 
neapărată ar conduce la distrugerea uni
tății statului. Și cine ar fi ore atâtă de 
neînțeleptă ,și neghiobă, ca să poftescă 
dela statu, ca elă să dea mijlocele pen
tru destrămarea si distrugerea sa pe mâna 
brigandiloră, ce stau la pândă?

Nici n’au poftit’o acesta niel-odată 
și nici umilă dintre cetățenii de rassă 
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străină aflători în Ungaria — înțelegendă 
sub aceștia massa cetățenilor!! ce vor- 
bescă câte o limbă. Totdeuna a stată 
departe de astfelă de aspirațiunl și așa- 
munita Românime. Acele (Iile înspăi- 
mântătăre ale versărei de sânge, ale in
famiei, ale miseriei, care înainte cu 40 
de ani au ținută în panică terore pe lo
cuitorii acestei patrie muntose, nu suntă 
a se atribui acelui poporă, care de 800 
de ani este, la bine ca și la rău, con- 
sortele nostru îu primejdiă și în luptă, 
ci suntă a se atribui aceloră agitatori 
neconsciențioșl, cari vestindă din gură 
binele poporului loră — în tinipă ce însă 
înaintea ocliiloră aveau propriele loră 
interese — au deșteptată patima înfioră- 
tore și tiuia devastatore a poporulă ră
tăcită. In acele teribile dile de încer
care, poporulă română a fostă numai 
instrumentală sângerosă ală unui jocă 
diabolică pe care l’au arangiată agita
torii.

Și acestă operațiune de subminare, 
care în intervalurl mai mici și mai mari 
s'a continuată mereu: acum pornesce cu 
putere înoită pe întregă linia. AstădI ro
tilă conducătoră îlă ia pressa română și 
ea dă parola dilei.

Denatureză, născocesce și aprinde 
din nou foculă discordiei. Fiă-care rendă 
steruesce antipatiă contra națiunei nostre; 
cu tote că, întrebă, au ei vre-unu sin
gură dreptă, o singură libertate publică, 
care să nu o fi eluptată noi. înaintea 
pressei greșala, rătăcirea, netactulă seu 
abusulă fiă-cărui funcțiunară publică, 
seu omă privată, decă e maghiară, nu 
trece ca vina individului: ci a întregei 
uațiunl, pentru care totdeuna aruncă 
răspunderea asupra întregei națiuni. Se 
plângă de asuprire, de năpăstuire, se de
clară de paria; der ore care este tăre- 
mulă, care cariera de unde ară fi es- 
chișl; și ce avemă noi deosebită din 
drepturile constituțiunale și libertatea 
publică, ce le împărțimă împreună cu 
d-vostre ? Ore cine vă pune piedecă, ca 
să potă deveni dintre d-vostre bărbați 
mari de stată, învățat! celebri, juriscon- 
sulțl, poeți, artiști, c’ună cuventă omeni 
distinși ai societăței acestei țări?

In colonele foiloru d-voste accen
tuați întotdeuna fidelitatea eătră Impă- 
rată; pe câud Ungaria are Rege și cău- 
tațl a despărți strictă acestă credință de 
credința eătră patria. Și totuși legătura 
între patriă și rege este așa de tare și 
solidă, încâtu acela care atacă patria, 
atacă și pe Rege. Inzadară vă siliți d- 
vostre a deștepta asemeni vederi, cari 
nu mai esistă; nisuințele ivite în mij- 
loculă evenimenteloră, ce suntă șterse, 
nu se mai potă reînvia. S’au sfârșită 
pentru totdeuna acele timpuri, câud ci
neva putea să bată ună ică între patriă 
și tronă sub masca credinții eătră per
sona monarchului

Slavici: Rog pe d. președinte să 
facă atentă pe vorbitoră, că numai eu 
singură sunt acusată, și nu representă 
aici pe alții.

Președintele: N’aveți dreptulă 
a întrerupe pe procuroră.

Slavici: Nici nu o facă acesta, der 
vă rogu pe d-vostre să o faceți.

Președintele: Facă atentă pe d-lă 
acusatoră publică să nu vorbescă în 
plurală.

Procurorulă: Așader „d-tau, nu 
„d-v6stră“...

Decă d-ta ai lăsată la o parte cu 
intențiune recunoscerea acestui simptom, 
ai putută să audl și de sigură ai și au- 
dită aici în Clușiu și în Deva în anulă 
trecută: că pe lângă credința eătră Tron, 
a fostă imediată accentuată și alipirea 
și iubirea eătră patria maghiară. Der 
d-ta, precum și diarele d-vostră, evitați 
totdeuna a accentua acesta. Astfelă este 
lealitatea d-tale cea multă buciumată.

Se pornesce în societatea maghiară 
acea mișcare imposantă — care a fostă 
creată la impulsulă inimoșiloră locuitori 
ai acestui orașă, — sub devisa cea mai 
sfântă, în scopulă celu mai nobilă, pe 
care pote să-lă îmbrățișeze o societate; 
spre răspândirea culturii și a educațiunii 

patriotice. Activitatea acestei mișcări 
confirmă la totă pasulă, că ea nu e o- 
fensivă, ci mai multă defensivă. Și d-ta 
în colonele diarului d-tale totuși te bo- 
cescl pentru nimicirea naționalității d-tale 
și- pentru anihilarea limbei d-tale; și 
astfelă d-ta te joci cu sabia cea mai 
primejdiosă, care deșteptă în rassa d-tale 
acelă sentimentă sfântă și firescă, pe 
care tote poporele îlă simtă, decă e 
vorba de ună atacă premeditată și bru
tală în contra limbii sale materne. — 
Acestă mișcare numai de aceea vă dore, 
pentru că ea este maghiară; der și Ro
mânii au astfelă de reuniuni, ca să nu 
amintescă mai multe, în Șimleulă-Silva- 
niei, în Sibiiu și în Deva, și raporturile 
loră anuale dovedescă, că ele suntă în 
stare înfloritore. Când te-a atacată pe 
d-ta pressa seriosă maghiară pentru în
ființarea aceloră reuniuni? Eu credă că 
pentru activitatea acestoru reuniuni, decă 
ele se mișcă în cadrulă statuteloră loră, 
nu te va ataca nimeni; pentru-că fiăcare 
omă cultă simte și scie, că răspândirea 
culturii și a patriotismului e o comoră, 
pe care trebue să o primimă cu bucuriă 
și atunci când ea nu se face prin limba 
maghiară.

Și agitatorii astădl lucreză mai cu 
îndrăznelă, mai amenințătoră ca ori când 
înainte de asta. Terenulă activității loră 
e nu numai pressa și miile de localități, 
unde pătrundă tote atacurile [denaturate 
și pline de patimă ale pressei, ci în tim
pii din urmă și tribuna politică.

Ună omă pensionată, purtândă ran- 
gulă de generală, care e acum citată 
înaintea tribunalului din Aradă, adreseza 
ună manifestă eătră poporulă română, 
în care pornesce răsboiu în contra sta
tului maghiară. Scopulă său a fostă 
„a-i deștepta pe Români,“ pentru-că — 
dice elă — nemulțămirea Româniloră e 
mare, suferințele nu se mai potu suporta 
și etă că a sosită timpulă, ca din acestă 
împărățiă putredă să eliminămă ranele, 
care causeză putrediciunea.

Ei Domniloră! încă unu pasă, și ce 
urmeză după aceste enuneiațiunl ? care e 
consecuența acestei amenințări și logica 
ei? Ce s’au obicinuită poporele amărîte 
a folosi în contra suferințeloră insupor
tabile ? Care sunt instrumentele și lecu- 
rile, la care recurgă poporele unei îm
părății putrede ? Răscola ! Acesta-i rați
unea din urmă, forța brutală.

Da, forța brutală, care cu undele pa- 
timiloru sale ne-ară duce la acea rușine, 
la acea vărsare de sânge, de care și acum 
se sbate inima tuturoră Magliiariloră și 
de care se umple de rușine fața tutu- 
roru Româniloră onești.

Și acum începe acusatulă și întrebă: 
se deșteptă ore Românii, s’au deșteptată 
ei ? înțelegă^ei vorbele scurte și lămurite 
ale adevăratului patriotă — într’adevără 
vorbe forte lămurite! Provocându-se la 
semnele ce se înmulțescă din di în di 
acusatulă constată, că Românii într’ade
vără au audită și au înțelesă. Și decă 
vocea Româniloră în urma „gălăgiei al
tora11 n’ar pătrunde pănă la locurile cele 
mai înalte — despre care v’am vorbită 
mai nainte, — atunci dice acusatulă, — 
vomă striga cu toții ca să răsune împă
răția de vocea nostră, va să dică, de a- 
cea voce, care se reduce la nemulțumire 
și la suferințele insuportabile. La înce
pută manifestația s’a făcută în formă mai 
nevinovată, — der înzadară; mai târdiu 
s’au adunată în Caransebeșă 600 de gră- 
nițerl, — der erășl înzadaru. Și decă 
„nici acesta nu e de ajunsă/ numai a- 
tuncl vomă pute confirma că ne-amă deș
teptată, decă — dice acusatulă — prin 
tote părțile vomă face ceea-ce au făcută 
grănițerii. „Pentru-că, — continuă — 
acum nu mai e vorba numai de frații 
noștri din Caransebeșă, ci de noi toți, 
de posiția nostră în vieța publică a sta
tului. Nemulțumirea nostră a tuturora 
e mare, suferințele nu le mai putemă su
porta. Caransebeșenii mergă înainte.... 
și noi trebue să mergemă după ei.“ Pen
tru-că: „alesulă grănițeriloră din Caran
sebeșă representă nu numai cerculă său, 
ci pe toți Românii din țările coronei 

ungare.11 Declară der, că: „să fiină cu 
toții pregătiți pentru aceste manifesta- 
țiunl.u

La aceste cuvinte numai cu acesta 
carte în mână, cu codicele penală potă 
să răspunde. §-ulă 172 ală acestei legi 
prescrie pedepsirea aceluia, care agită 
pe o naționalitate în contra celeilalte. 
Articulată acusatului — precum v’am 
dovedită mai înainte, — în contra dis- 
posițiuniloră legiloru nostre, pe toți Ro
mânii din acestă țeră, ca pe o naționa
litate deosebită, îi adună sub ună stin- 
dardă, sub stindardulă deosebită ală na
ționalității române; și cu o oreșl-care 
precauțiune prevădătore, încă pe timpulă 
când s’a scrisă articolulă, a simțită acu
satulă necesitatea apărării sale înaintea 
curții cu jurați, de aceea a căutată să 
atenueze articolulă prin indicarea cuvin- 
teloră „gălăgia altora.11 Că cine suntă 
acești „alții“ ? cine trebue să se înțelegă 
sub aceste expresiunl precaute, der des
tulă de pronunțate, am avută onorea a 
vl-o spune atunci, când v’am arătată, că 
legile nostre sancționate ce disposițiunl 
cuprindă asupra locuitoriloră acestei pa
trii ; când v’am arătată, că în acestă 
țeră, decă și suntă străini de limbă, na
țiune numai una este, o națiune maghiară, 
indivisibilă și unitară.

După aceste numai ună lucru tre
bue să vă revocă în minte și anume: 
definițiunea juridică a concepțiunii fap
tului încriminată.

Națiunea — naționalitate e substanța 
faptului pretinsă de lege. Pentru rea- 
sumarea delictului ne lipsesce încă o 
coneepțiune: agiteză, ațîță la ură. Ce 
însemneză acesta?

Dreptulă are noțiuni subtile, ase
menea subtilități observați Domniile 
Vostre în redigiarea §-lui 172, ce for- 
meză basa acusării. Spre exemplu, după 
punctulă prim ală acestui §, acela, care 
agiteză numai în contra legii, decă nu 
face provocare în contra ei, nu vine pe
depsită.

In virtutea punctului ală doilea din 
acestă § însă, acela, care agiteză în con
tra unei naționalități, are să fiă pedep
sită, și sancțiunea legii e corectă; pen- 
tru-că paclnica conviețuire a locuitori
loră țării e o astfelă de recerință a or
dinii statului și a societății, conturbarea 
acestui raportă pote Jsă aibă urmări a- 
tâtă de incalculabile, încâtă în contra 
naționalitățiloră nu numai nu e permisă 
a se face provocări directe, der nici mă- 
cară a se agita.

In virtutea acestui § deci se pote 
agita în contra legii; în contra legii e 
oprită numai a provoca directă la lu
cruri nepermise seu a răspândi asemenea 
provocări. Și aciun avemă a doua no
țiune omogenă despre agitația amintită 
în §-ulă 172, provocarea directă la lu
cruri nepermise. Provocarea directă, — 
care totdeuna cuprinde în sine și no
țiunea agitațiunii — merge cu multă mai 
departe; e ceva cu multă mai multă. 
Agitația e o manifestațiune mai domolă 
și stă departe și rămâne multă îndărătulă 
noțiunii provocării directe. Acela agi
teză, care intenția sa de a ațîța o es- 
primă în modă mai puțină deschisă, și 
se opintesce în ascunsă și sub perdea a 
esercia o influență hotărîtdre și convin- 
gătore asupra sentimenteloră, opiniuni- 
loră, voinței și patimeloră altora.

Ei! Și ore deșteptarea Românimii, 
presiunea de a deștepta pe toți Românii 
ce trăiescă în Ungaria, ea pe o națio
nalitate separată, înrolarea sub stegulă 
unui oratorii generală, ore provocarea la 
luptele fără succesă de pănă acum ale 
Româniloră, — fără succesă, pentru că 
au avută o formă nevinovată, — în fața 
cărora este pusă cuventulă ademenitoră: 
onorea națională a Românimii, ore ac
centuarea jalbeloră nebăgate în semă 
pănă acum ale Românilor, așa, că de acele 
să răsune și să tremure împărăția și din 
acestă punctă de vedere manifestațiunile 
suntă o trebuință: ore tote aceste nu 
suntă agitațiă, nu însemnă a agita spi
ritele, opinia, voința, patima și ura: și 
contra „celorlalți11, cari suntă pricinui

torii suferințeloră nesuportabile și ai ne- 
mulțămirii nespuse, seu în contra ace
lora, cari trebue înțeleși sub noțiunea 
națiunii maghiare ?

Și acum judecați! Judecata d-vostră 
va audi-o țera întregă. îmi sfrrșescă 
cuvintele cu nestorulă baroului francesă : 
înaintea patriei, înaintea judecătorului 
veclnică, la ală cărui nume sfântă v’ațl 
provocată și în jurămentulă d-niiloru 
vostre, aveți în vedere dreptulă, drepta
tea, punendu-vă mâna pe lege și pe inimă 
declarați în acestă cesă solemnelă: 
înaintea lui Ddeu și a țării: acusatulă 
este vinovată!!

Mișcarea țeraniloru în România.
Liniștea fiindă deplină restabilită în 

comunele dinjudețulă Ilfovă și Ialomița, 
și locuitorii încependă a se ocupa de 
munca câmpului, după informațiunile po
sitive ce are ministerială, luându-se în 
acelașă timpă și măsurile cuvenite pentru 
restabilirea autoritățiloră comunale, d-nii 
proprietari și arendași se potu in totă 
siguranța întorcere între săteni fiindă de 
natură a’i încuragia și mai multă la 
lucrările agricole

Situația pe diua de 12 Aprilie.

Nici o turburare nouă nu se sem- 
naleză, din contră liniștirea devine ge
nerală. Nici ună actă de represiune nu 
a mai fostă necesară și nu s’au mai 
luată pe diua de 12 Aprilie decâtă mă
suri preventive.

In totă județulă Ilfovă liniște. In 
comuna TăricenI autoritățile comunale 
au fostă reinstalate fără oposițiune și 
comuna, ca tote celelalte din plasa Ol
tenița, a reintrată în ordinea legală. îm
părțirea porumbului la omenii săraci se 
face mai pretutindeni prin mijlocirea șe- 
filoră de detașamente, er munca câm
pului a începută într’ună modă aprope 
generală.

Iu totă județulă Prahova liniște de
plină. La comuna TeișanI a fostă certă 
între locuitori cu cei din Homoriciu, 
acești din urmă voindă a împedeca pe 
cei din TeișanI de a lucra pământurile 
luate cu chiriă în comuna lorii. Ună 
plutouă de călărași a fostă trămisă ca 
se împedece de a se ivi verl-o violență.

In județulă Rîmnicu-Sărată restabi- 
lindu-se ordinea în Bolboca și Jlăică- 
neștl, nu a mai rămasă de luată decâtă 
măsuri de precauțiune prin locurile unde 
se semnalase vre-o agitațiune în spirite.

In totă restulă țărei ordine deplină. 
(„Mouitorulă oficialăB

Turburări țerăueșcl în Bulgaria.
După cum comunică o tele

gramă din Sofia eătră „Corres- 
pondance de l’Est“, la Cirpan în 
Bulgaria s’au produsă turburări, 
Țăranii s au împotrivită la plata 
dăriloră. Gendarmii, intervenindă. 
s’au încăerată cu țăranii. Suntă 
câțiva răniți.

SC1R1I.E plLEl.
Procesul ă de pressă intentată 

contra generalului T r ai ană Doda se 
va pertracta la 14 Iunie înaintea tribu
nalului cu jurați din Aradă.

** sț
Comisiunea literară a Academiei 

r o mâne propusese alegerea d-loră 
Slavici și Bengescu ca membri ordinari. 
Nici unulă însă n’a întrunită voturile 
necesare. De altă parte Academia a 
proclamată membru onorară ală ei pe 
d-lă Soroceanu, archeologă și numismat 
din Basarabia, și a numită membru co
respondentă ală ei pe d-lă Dr. Alexan
dru Șuțu, distinsulă medică alienistă și 
profesoră ală facultății de medicină din 
Bucurescl.

** x
Din Pesta se comunică eătră „N. 

W. Tgbltt/ că ministerulă ungurescă 
s’ar fi înțelesă în privința modului d ’ a 
se răscumpăra regaliele. După 
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acestă înțelegere, proprietarii de adl ai 
regalieloră vorii primi ca despăgubire 
o rentă anuală, care să corespundă 
sumei mijlocii a venituriloră regalie- 
loră din cei din urmă șese ani. 
Pentru acestă rentă însă, să se ridice în 
bună stare comunele care voră ave să 
administreze în viitoră regaliele. Pro- 
cederea va fi ca cea obicinuită cu pri
vire la darea de consumă, care de ase
menea în cea mai mare parte s’a luată 
în arendă de comune. Guvernulă crede 
a profita la acestă transacțiune 5 milione 
pe ană. Cu aceste 5 milione și cu cele 
20 din darea de spirtă se va acoperi 
deficitulă bugetului uugurescă. Efectulă 
acestei măsuri se va vede în 1889. Ună 
avantagiu ală acestui plană ar fi, că 
piața de bani nu va mai fi inundată prin 
obligațiuni de despăgubire și circulațiu- 
nea de bani va lua ună aventă însem
nată prin afacerea de anticipare ce se 
va desfășura între posesorii de regalie și 
între institutele de bani. E posibilă, că în 
scopulă acesta se va întemeia o bancă 
de anticipare a renteloră regalieloră cu 
prerogative întinse.

Multe mai încercă guvernulă ungu- 
rescă, der de deficită câtă e hăulu nu 
va scăpa. Cu câtă mai mari suntă ve
niturile, cu atâtă mai mare risipă face.

*
In 23 Aprilie s’a inaugurată noua 

cale ferată Deși u-J i b ă u-Z ă 1 a u și la 
începutulă lunei viitore va fi predată 
comunicațiunei.

fi: £
Ministrulă ungurescu de culte și in

strucțiune publică a proiectată în pri
vința depunerei esameneloră de 
stată, ca cu începutulă anului scolas
tică viitoră fiă-care absolventă ală unei 
facultăți ungureșcl de dreptă din acestă 
țeră să facă și esamene scripturistice. 
Proiectulă a fostă supusă de-ocamdată 
decanateloră facultățiloră de dreptă din 
Budapesta și Clușiu.

* fis
La posta din Timiș ora a sosită 

în dilele acestea o cartă de corespon
dență, pe care stă scrisă cu cerusă al
bastră : „adresatulă nu se găsesce.u 
După cum arată sigilulă poștală, cartea 
a fostă trimisă în 8 Martie 1874 la 
adresa unui comerciantă din Ciacova.

Nu de geba e vestită poșta un- 
gurescă!

Trei supuși români au fostă arestați 
la Silistra în Bulgaria. Ei au luată parte 
la turb urările țgrănescl dinRo- 
mânia și spună că Rusia le-a pre
gătită.

Petroleulâ în Ungaria.
Efectulă suirei vămii pe petroleulă 

brută, ce s’a stabilită în anulă trecută, 
se simte forte durerosă, după-ce în genere 
consumațiunea de petroleu începe a 
scăde. De câtva timpă, nu numai Unga
ria de susă, ci deja și pieța din Buda
pesta e provădută prin producțiunea de 
petroleu din Galiția, ce pe di ce merge 
sporesce, și prin rafineriile cele nouă în
ființate în părțile vestice ale Galiției, în 
așa măsură mare, în câtă rafineriile din 
Ungaria, precum spune „B. Korr.“, abia 
mai suntă în stare a resista acestei con
curențe. Vinderea petroleului galițiană, 
care e atâtă de protegiată, în Ungaria 
involvă o însemnată scădere în venitele 
statului în favorea visteriei statului au
striacă.

Corespondenta „Gazetei Transilvaniei."
FăgărașO, 24 Aprilie 1888.

Domnule Redactoră! După cum se 
anunțase în prețuitulă diară ce-lă redac
tați, în Scaunulă Vicarială ală Făgăra
șului este denumită, de cătră Escelența 
Sa, fostulă protopopă ală Reghinului 
Rev. Domnă Basiliu Rață, care a și ve
nită la Făgărașă în 14 Aprilie. Inteli
gența română, înțelegendă despre ve
nirea Reverenției Sale, îi eși spre întâm
pinare pănă la Șercaia. Acolo d-lă Dh 
Ștefană Popă în numele inteliginței ro
mâne îlă primesce cu o vorbire tare 
potrivită, accentuândă între altele, că 

numai prin morală și religiune pote 
ajunge fiăcare poporă la fericire. La 
acestea i-a răspunsă Rev. d-nă Vicară 
cu cuvinte într'adeveră părintescl, pro- 
mițendă că, câtă îlă voră ajuta pute
rile, va lucra pentru bunăstarea popo
rului, ba pentru binele școlei și ală bi- 
sericei este în stare a sacrifica totulă. 
In urma acestora plecarămă cătră Fă
gărașă, unde o mulțime de omeni fără 
deosebire de confesiune așteptau pe bu- 
nulă loră părinte. La casa vicarială aș
tepta în truntea acestora Ilustritatea Sa 
d-lă vice-comite ală Făgărașului Daniilă 
Grămoiu, care primi pe Rev. d-nă Vi
cară în numele poporului, poftindu’i în
tre altele ca Dumnedeu să-lă țină în 
deplină sănătate în mijloculă credincio- 
șiloră săi. Rev. d-uă Vicară i-a răspunsă 
uicendă între altele, că’i mulțămesce pen
tru primirea făcută sfetuindă pe poporă 
că elă trebue să se ajute reciprocă unulă 
pe altulă și că numai uinără la umără 
voră fi tari și’șl voră ajunge scopulă.

In diua următore a fostă introdu
cerea Rev. Sale în postulă său. Dimi- 
neța la orele 81/., s’a dattî semna'ulă 
prin tragerea clopoteloră ca poporulă 
să mergă la biserică. Ce e dreptă, s’a 
adunată o mulțime de omeni de tote 
confesiunile din orașulă Făgărașă, ba și 
de prin satele vecine au alergată ca să 
vadă și să îmbrățișeze pe bunulă loră 
păstoră. Sf. liturghia s’a celebrată de 
cătră Rev. d-nă Vicară Basiliu Rață și 
de 5 preoți, și anume: Rev. d-nă V. pro
topopă Clemente Raicu, Ionă Dobrină, 
Eutimiu Boeră, Demetriu Chișereanu și 
de părintele Gavrilă Cornea din IlenI, 
care a servită ca lectoră. Corulă a fostă 
condusă de bravulă și zelosulă învăță
torii Basiliu Rață, care cu copii săi de școlă 
a mulțămită| pre cei presențl, ducen- 
du’șl fiăcare suvenirea ce nu o voră uita 
câtă voră trăi, ba pre mulțl îi audiai 
dicendă că acei copilași cu răspunsurile 
loră liturgice le-au înălțată spiritulă pănă 
la Dumnedeu.

După finirea sf. liturgii Rev. domnă 
canonică Alexandru Micu recomanda po
porului, spunendu-i că în loculă densu
lui este denumită, în urma decretului 
dată de cătră Escelența Sa domnulă 
Archiepiscopă și Metropolită Dr. Ioană 
Vancea, ca vicară și parochă Rev. d-nă 
Basiliu Rață, care apoi ia cuventulă, 
se recomandă poporului mulțumindă Rev. 
d-nă canonică pentru bunăvoința arătată 
față de persdna sa; urmeză apoi cu o 
predică și adecă; Cine este preotulu și 
ce este chiămarea lui ?

* SjS
In 17 Aprilie s’a ținută sinodulă 

vicarială la care au luată parte toți pre
oții din Vicariată afară de unulă doi, 
cari au fostă scusațl. La acelă sinodă 
s’au ținută trei disertațiunl și pentru ca 
sS se împlinescă scopulă întrunirei s’a 
alesă, după ce s’au finită tote afacerile, 
trei confesori spre a mărturisi pe ceilalți 
preoți. In urmă Rev. d-nă canonică 
Alexandru Micu îșl ia rămasă bună dela 
întregă clerulă din Vicariată și a fostă 
atâtă de emoționată încâtă a storsă la- 
crăml din ochii tuturoră. In numele 
clerului îi mulțumesce în puține cuvinte, 
der petrundătore, părintele Atanasiu Mă- 
celariu dela Noulă-Română; pe urmă ia 
cuventulă Gavrilă Comea dela IllenI și 
ca on. publică cetitoră să aibă cunos- 
cință despre cele cjise, lasă să urmeze 
vorbirea:

On. Sinodă, Stimați în Christosă 
frați! Astădl, când pentru ultima oră 
am putută gusta fericirea de a saluta în 
mijloculă nostru pe Reverenția Sa d-lă 
Canonică Alex. Micu, stimatulă și multă 
iubitulă nostru șefă; câid astădl pentru 
ultima oră am putută absorbi de pe bu
zele acestui prea vrednică ală nostru 
conducătoră părintescile sale învățături 
cu cari mai totdeuna, în decursă de mai 
16 ani, a sciută a ne îmbărbăta, a sciut 
a ne oțeli la lupta ce în timpurile de 
față avemă a o purta pentru apărarea 
drepturilor^ ndstre bisericescl și școlare 
pentru apărarea turmeloră nouă încre 
dințate; astădl când preoții acestui Vi- 
cariată n t aflămă întruniți la o conve
nire solemnă aici, în casa Domnului — 
Biserică — fiă-ml permisă știm. în Chris
tosă frați a vă cere atențiunea prețuită, 
fiă-ml permisă a vă cere paciența de a 
pute esprima și eu câte-va cuvinte mult 
stimat, și multă iubitului nostru fostă 
șefă. (Va urma).

Soiri polițienesci.
Alaltaerl a fostă prinsă dilerulă Va- 

silie Bogdană, care fugise cu 6 fi., ce ’i 
dase neguțătorulă Dumitra Popă ca să’i 
cumpere sare. Rilerulă a fostă predată 
judecătoriei de cercă.

Pănă acum, în intervală de câte-va 
cjile, poliția a isgonită din Brașovă două 

chelnărițe pentru vieță imorală. Amân
două suntă unguroice.

Alaltaerl a fostă prinsă ună câne 
de oi, albă, suspectă d’a fi turbată, care 
mușcase în Blumăna ună câne de venă- 
tore și apoi apucase prin Brașovu-vechiu. 
Cânele se află sub supraveghiare. Pro
prietarii de câni să fiă cu pază asupra 
câniloră.

Pe d rumulă din strada căldărariloră 
pănă în Blumăna s’a perdută ună 
portofoliu cu mai multe polițe și 
cu ună pașaportă pentru străinătate. 
Aflătorulă binevoiască a-lă înmâna la 
polițiă.

întâmplări diferite.
Puterea rugăciunei. Iu comuna Chirță, 

din comitatulu Făgărașului, i-s’au furată 
din grajdă locuitorului Todoră Morariu 2 
miei negri. Păgubașulă se duse la preo- 
tulă ca să facă slujbe. Slujbele preo
tului avură efectulă, că în scurtă timpă 
măcelarulă din comună Michail Schneider 
se duse la păgubașă cu rugarea, ca să 
nu mai facă slujbe cu preotulă, asigu- 
rându-lă, că paguba i-se va reîntorce. 
S’a pornită în urma acesta cercetare 
și s’a aflată, că măcelarulă fusese tri
misă de locuitorulă Lazară Marcu, care 
furase mieii și care, fiindă bolnavă de 
stomacă, îșl presupunea, că s’a bolnăvită 
în urma rugăciuniloră preotului. Așa ra- 
porteză acesta foile ungureșcl și „Ko- 
lozsvar“ adauge, că respectivulă preotă 
mai bine să fiă dusă la polițiă, decâtă 
la biserică. — De ce ? Ca să nu se mai 
descopere hoții, jupâniloră, și ca să nu 
mai înebunescă de frica rugăciuniloră 
preoțiloră români cei cu conseiința pă- 
cătosă? Decă vă lasă gura apă după le
gea lui Verboczy, prin care se iuterdicea 
blăstemulă „popiloră valahi,“ n’avețl de- 
câtă s’o readuceți la vieță.

încercare de sinucidere. O fată de 
14 ani s’a aruncată în Ternavă lângă 
Sighișoră. Fiindă observată, a fostă scosă 
încă cu vieță din apă. Se dice că la 
acestă actă de desperare ar fi împins’o 
tratarea cea rea din partea mamei sale 
vitrege.

Cadavru in cuferu. Mare ferbere e în 
poporațiunea din Pesta-nouă, din causa 
unei crime misteriose. Acum câteva 
dile s’a găsită adecă înaintea Fabricei 
lui Stern din Pesta-nouă ună cufără, 
care conținea cadavrulă unui copilă. Sîr- 
mana ființă avea capulă despicată prin- 
tr’o lovitură de toporă. Poliția n’a pu
tută descoperi pănă acum pe sălbaticulă 
ucigașă.

Miresa mortă. Ună comerciantă din 
Seghedină avea să se căsătorescă în di
lele trecute cu o fată din Teresiopolă. 
După ce-șl întocmi locuința, în care a- 
vea se ducă pe iubita sa, pleca cu tre- 
nulă la ea avendă să se cunune în diua 
următore. încetă i-se părea că merge 
trenulă, der în fine totă ajunse la locul 
cu noroculă și se ’ndreptâ spre locuința 
miresei. Când întrâ în casă, găsi pe 
aceea, pe care a doua di spera s’o îm
brățișeze ca soțiă a sa, întinsă mortă pe 
pată. Ună atacă de inimă îi curmase 
dilele.

scuti TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.u)

Berlinu, 27 Aprilie. Starea îm- 
peratului s’a îmbunătățită. Regina 
Angliei și părecliia Battenbergică 
au plecată aseră. Mulțimea de 
poporă adunată le-a făcută ova- 
țiuni.

Viena, 27 Aprilie. Scirea adusă 
de foile streine că, din causa miș- 
cărei agrare, Austro-Ungaria diri- 
geză trupe spre granița României, 
se desminte oficială.

Berlinu, 27 Aprilie. Herbert Bis- 
mark e numită ministru de stată-

Parisu, 27 Aprilie. Camera a 
verificată alegerea lui Flourens. 
Carnot a fostă primită forte căl- 
durosă, în călătoria sa, în Limo
ges și Agen.

Sofia, 27 Aprilie- Prințulă Fer
dinand de Coburg a plecată aseră 
întreprinfjendă o căletoriă prin țeră.

DIVERSE.
Femei în pantaloni. Unu numără de 

28 de femei în Statele Unite au lăpă- 
dată, scrie „B. T.u, rochia și au îmbră
cată pantalonii. Dintre aceste 28 de cu- 
ragidse anteluptătore ale viitoriloră pan
taloni femeescl, 11 se folosescă de brătele 
9 îi încheiă cu nasturi la taliă printr’o 
întocmire ingeniosă și 8 folosescă ună 
felă de curele. Representanta cea mai 
înfocată a acestui „progresă culturală“ 
este faimosa Dr. Mary Walker în Wa
shington. Ea e medică, advocată, agentă 
etc. și face orl-ce întreprindere ce’i aduce 
ună dolară. S’a espusă și în „Dime-Mu- 
seum“ (intrarea 10 cents=l dime.) Dr. 
Mary e urîtă și slabă, și așa suntă mai 
tote câte au urmată esemplului ei, o îm
prejurare care face a se crede, că nu 
pentru piciore au îmbrăcată pantalonii.

Esecutare la morte prin electricitate. 
Legislatura statului New-York a primită 
un proiectă de lege, în puterea căruia 
pe viitoră condamnații la morte voră fi 
esecutațl prin aplicarea electricității.

Oulu de găină și cocoșulu. Profeso
rală Heller din Holstein sub acestă tit
lu a ținută ună discursu în societatea 
plugariloră. In acesta a declarată, că 
părerea lățită în poporă. cumcă găinile 
numai atunci ne producă multe ouă decă 
între găini avemă și cocoșă, e de totă 
rătăcită; ba din contră, după densulă, 
îndată când ouăle nu le folosimă pentru 
clocire, adecă când nu le adunămă ca 
din ele să scotă pui, cocoșii trebue de- 
lăturațl. Profesorală Heller susține: că 
în casulă când cocoșulă umblă cu găi
nile, ouăle sub acestă timpă dobândite 
se strică mai de grabă; de aceea decă 
voimă să ne adunămă ouă pentru tre
buința casei, cu deosebire pentru de a 
le păstra pe ernă, cocoșulă trebue în
chisă.

Ciirsulu pieței Brașovu
din 14 Aprilie st. v. 1888

86.10
150.—

Bancnote românescl Cump. 8.58 1 end. 8.60
Argintii românesc»! . îî 8.52 r 8.54
Napoleon-d’orî . . . Y 10.03 10.06
Lire turcescl . . . r 11.32 n 11.37
Imperiali..................... 10.32 n 10.37
GalbinI..................... Y 5.f<0 ii 5.92
Scris, fonc. ,,Albina-‘6' o n 101.— ii —.—

rul n îi » u 0 îi 98.- îi 98.50
Ruble rusescl . . • îî 103.50 îi 104.50
Discontubl . . . 6‘/2--8% pe anu.

Cnrsulu la bursa de Viena
clin 26 Api ilie st. n 1888.

Renta de aură 4",0 97.40
Renta de hârtiă 5%...............................
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (1-ma emisiune) . .
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (3-a emisiune) . .
" " rurale ungare..........................

cu clasa de sortare . . . .
rurale Banată-Timișă . . .
cu cl. de sortare.....................
rurale Transilvane . . . .
croato-slavone..........................

Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Acțiunile băncei de credită ungur. . 
Acțiunile băncei de creditu austr.
Galbeni împărătesc! ..........................
Napoleon-d’orI..........................................
Mărci 100 împ. germane.....................
Londra 10 Livres sterlinge . . . .
Despăgubirea pentru dijma de vină 

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

ghedmului..........................................
Renta de hârtiă austriacă . . . . 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriaeă.....................
LosurI din 1860 .....................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . .

95.60

126.—

113.75
105.—
104.50
104.20 
104.
103.60
103.25
274.50
273.60

5.96
10.631,,
62.22

126.85

99.75
122.10

124.—
78.95
80.50

110.25
133.50
869.—

Bursa de BucurescT.
Cotă oficială dela 15 Aprile st. v. 1888.

Renta română 5"/0 ....
Cump.

91
vend.

91?.',
Renta rom. amort. 5"/0 . . 89.- 90?/,
Renta convert. 6%.... 89.— 90/>/,
Impr. oraș. Buc. 20 fr. . . 36.— 38.—
Credit fonc. rural 7°/„ . . . 105.— 104.—

n n îi •* o • • . 89?;, 70?/,
„ „ urban 7°/,,. . . . 103.— 103. >/2
r n n o • • 96.— 97.—

îî îi • 85.'/, 86.—
Banca naț. a Rom. 500 Lei.
Ac. de asig. Dacia-Rom.. .

Editoră și Redactoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

reuniuni de înmor- 
mentare.

Statue, policandre, po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. Inmor- 
mentarea Domnului etc. 

etc.

IOSIF GAVORA

Trenultl

A.

Schiță

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

Novelă 
de N.

Trenulil 
Trenul ti

Treimi il 
Trenulu

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

317 : 2 ore 32 minute după amedl.

Plecarea posteloru:

Pentru lucru eminent ti și gustii burnt la esposițiunea regnicolara din 1885 din 
Budapesta, distins!! cu medalia cea mare a esposițiuuii.

iST" In Budapesta, strada Văczy Nr. 17. “W
Recomand!! obiectele necesare pentru

aijustarea bisericilor^ și capelelorli
cu cele ce sunt provedutU în abundanță pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate 

câtil se note mai frumoșii, anume:câtil se pote mai frumoșii,

Odăjdii felon
și altele, după ritulu

gr. orientală.

Prapori și stindarde 
pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri, copii de scolă, 
reuniuni industriale, re
uniuni de cântări -

m0 Primescii repararea haineloru vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 
prețuri__ derate.

Cusături cu auru, argintă și mătasă și haine bisericesci, cusute cu firii de aurii, 
argintă ; mătasă.

Dantale bisericesci. Invelitore de prestolu. Mărfuri bisericesci. Damaste etc.
Punctualitatea cui-o |><>tu adeveri prin mai multe sute de epis

tole de reeunoseiiifă.
Cataloge de prețuri la dorință trimitu libere de post-per

Numere singuratice clin „Gazeta Transilvaniei 
â 5 cr. se potu cumpera în tutungeria I. Gross, în librăria 
Nicolae '(Turcit și Albrecht A ZilliclH

Trenultl

Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta:

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

Dela Brașovu la Bucuresci:2.

mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

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

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

2.

mixtil Nr.

Brașovu la lieșnovh-Zernescl-Branu: 12 ore 30 m. după amedl. 
Zizinil: 4 ore după amedl.

Secuime IS. Georgl]: 1 oră 30 minute nbptea. 
Făgărașă: 4 bre dimineța.
Săcele: 4 bre dimineța.

Sosirea posteloru:
BeșHOVii-Zemescl-Branii la Brașovtt: 10 ore înainte de amedl. 

., Zizinil la Brașovtt: 9 ore a. m.
Din Secuime la Brașovtt: 6 ore sera. 

Fugăraști la Brașovtt: 2 ore dimineța. 
Săcele la Brașovu: 6 6re30 minute sera.

Se deschide abonament!! pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI, piară beletristicii și enciclopedică-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 <|i 
a lunei în numeri câte ele 2—-3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

- mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reiiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturor u indivicjiloril 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericesci!, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2',2 — 3'"cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-litcrarf; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl.—pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplarti. 
Numeri de probă se trimit ii gratisu ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvăr. — Transilvania.
--------------------------------------

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

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

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

Cuvântări bisericesci la tote săr
bătorile de peste anii, de I. Papiu. 
Un& volumu de preste 26 cdle. Acest 
opu de cuvântări bisericesci întrece 
tote opurile de acesttt soiu apărute 
pănă acum — avendu și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpultt îutroducerei, faseie prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulil e 2 fl.

Barbu cobzariulii. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulil 15 cr.

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

Idealulă perdutC. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulil 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea
lului pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulb 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simit. Prețulu 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

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

Elfi trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruțu. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. 

din emigrarea lui Dragoșfi. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioana 
Tanco. Prețulil 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Emest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețuia 50 cr.

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

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

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
după Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioana St. Șuluța. Prețulil 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unu volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusa (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popa Reteganu. 
Unu voluma de 14 cdle. Preț. 60 cr.

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

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

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

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

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosultt 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vețătoriloril și a altoril bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanu, profesorii pre- 
parandialtt. Prețulil unui esemplanl cu 
porto francatil 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămil 
vre-tuiă opu, întocmiți! după lipsele 
scotelor ii nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămîi mai aleșii directoriloru și învâ- 
țătoriloră ca celoril în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popii, profesorii la 
gimnasiulil din Năsâudtl. — (Manualii 
aprobați! prin ministerială de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulil de 
datu 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulil 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioantt Buteanu, 
prof. gimn. Unii volumu de peste 30 
cole. Prețulil 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioana F. 
Negruță, profesorii. Opu aprobata și 
din partea minister!ului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulil de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendu eomposițiunl de totil 
soiulil de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multi! folosii ele cătră preoți, înve 
țătorl și alțl cărturari români. Prețulu 
1 fl. 10 cr.

Nu me uita. Coleețiune de vier
suri funebrall. urmate do iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulu 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bros. I. scrisă 
de Gavriîil Trifu profesorii preparan- 
dialtl. Prețulil 80 cr.

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

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesci 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulil unui 
esemplară broșuratil e 15 cr., — legata 
22 cr., legații în pândă 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmatu de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fi’ii- 
mose. Prețuia unui esemplară spedatu 
franco e 10 cr., 50 ese'mplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusă Christosu. 
Prețulil unui esemplară legată și spe- 
datil franco o 15 ev.


