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Scimu că oiă-ce se scrie în 
pressa naționalităților^ despre stă
rile din întru și ori-ce critică se 
tace sistemului de guvernare ac
tuală, este tacsată de agitare.

De aceea este bine se avemti 
cunoscință despre modulă cum 
scriu însăși foile unguresc! și cum 
critică ele stările din întru.

„Pești Naplo“ în nr. 136 dela 
16 1. c. publică următorulu arti- 
culu de fondu:

„Jmditia. ac dementia‘s acesta a 
fostă devisa Maria Teresiei, care 
își întemeia domnirea pe dreptate 
și bunăvoință. Și și de atunci în- 
coce au predominată doue idei 
în desvoltarea statului ungară: 
idea unui stată ală dreptului și 
idea libertății. Istoria nostră din 
vremurile lui Iosifă II a urmărită 
o sută de ani aceste direcțiuni in
teriore politice. După Maria Te- 
resia bună-voința patriarclială a 
fostă înlocuită de unu semță de 
patriotismă mai puternică și mai 
independentă ală regatului. Mari 
timpuri și tataie (țile au venită 
preste noi, der dreptulă rămase 
ună principiu dominantă și liber
tatea politică și cetățenescă era 
ținta, la care nisuia să ajungă na
țiunea. Nemții numiau în batjocură 
pe Maghiari „iuriștî“, er Vienesii 
numiau pe Franciscă Deak „ad
vocată". pentru că elă a apărată 
cu legea și cu continuitatea de 
dreptă libertatea, atacându puterea 
statului absolută, istoria și tote 
creațiunile lui timpă de 12 ani. 
(’ine ar fi crecfută că pe lângă 
ună semță de dreptă și o iubire 
de libertate așa de puternică Un
garia de sine stătătore nu va de
veni ună stată ală dreptului?"

„Der n’a devenită. Ce este elă 
der? — Este stată ală financeloră. 
Sistemulă seu de guvernare, po
litica sa a degenerată în aceea:

de a scote de urî și unde bani și 
numai bani".

„Putere și bani—acesta e acum 
principiulă domnitoru în Ungaria. 
Tote celelalte trebue să se dea 
înder&pt.Q dinaintea acestoru doue 
principale nisuințe ale statului; 
dreptulă și libertatea li suntă cu 
totulă subordinate și suntă tole
rate celă multă numai p’aci în
colo ; bunăvoința și patriotismulă 
înse au încetată, ca o modă înve
chită, de a mai fi idei de guver
nare. Ele se întrebuințez» celă 
multă în omamentica parlamen
tară ca decorațiuue de stilă la 
ocasiunl sărbătoresc!.“

„Puterea e miliția și banii suntă 
dările. Așa stă statulă față cu ce
tățenii pretinețendă și poruncindă. 
Fiecare este înrolată în serviciu 
personală și petrece timpulu celă 
mai lrumosă ală vieții sale cu e- 
serciții de corpă și de arme, sub 
o disciplină de feră, în supunere 
6rbă. Cei ce nu suntă în serviciu 
suntă obligați a susține și a pro- 
vede cu tote pe aceia, cari ca sol
dați forineză tăria și puterea sta
tului... Legislațiunea de față n’are 
decâtă două trăsături: legea mili
tară și legea financiară. Guver- 
nulu presenteză aci pe una, aci pe 
cealaltă, totdeuna perde cetățenul11.

„Der deorece pentru traiu fie
care are lipsă de bani, dela nas- 
cerea sa până la morte, sistemulă 
de stată financiară atacă sistemele 
economice private, ca celă mai 
periculosă concurentă, care seceră 
și acolo, unde n’a sămănată, și care 
vinde și acolo, unde n’a câștigată, 
care nu dă nimică și cere totă și 
este proprietară neîntabulată ală 
tuturoră pămenturiloră, pe când 
proprietarulă loră, cetățenulă, nu 
este decâtă ună felă de arendașă; 
și decă acesta nu plătesce arenda 
la timpă, statulă își validiteză pe 
calea cea mai scurtă dreptulă s6u

de proprietară superiorii, ia ioba- 
giului reu plătitoră moșia și o dă 
altuia. Acesta „exmisiune" seu 
gonă se numesce executiune de 
dare".

„E clară, că dare trebue se 
plătimă. Și statulă trebue se tră- 
iescă, nici elă nu pote trăi decă 
n’are nimică. Pentru ajungerea 
scopuriloră sale are lipsă de mij- 
loce, organe, provisiunl, muncă, 
prin urmare de bani. De geaba 
nu pote se pbrte justiția, nu pote 
administra, nu pbte susține căile 
de comunicațiune, nu pbte oferi 
ună scutu sigură. Și decă su
mele colosale de bani s’ară folosi 
pentru acesta, ar fi bine când jus
tiția nbstră ar fi bună, adminis
trația regulată și când amu îna
inta economicesce ; nici nu ne-ar 
păre reu de bani: numai câtă 
statulă financeloră la noi își îm- 
plinesce rău datoriile politice și 
serăcesce poporulă.11

„La fiecare pasă ne împiede- 
cămă de măsuri financiare. Din 
tote părțile este apăsată cetățe
nulă. Statulă nu consideră concu
rența americană, prețurile scăcjute 
de cereale, închiderea vămiloră 
germane, resboiulu vamală cu 
România, inundările, incendiile, 
înghețulă și generala stagnare a 
comerciului în urma acesta. Gru- 
vernulu semte numai setea nesă- 
țibsă de bani a fiscului și soco- 
tesce cu logică neesorabilă, că ce
rințele nu suntă de ajunsă, că-i 
trebue mai multă, că prin urmare 
trebue să li se ia mai multă ce
tățenilor u/‘

„Le trebue mai multă: au ur
cată impositele pe consumă, au 
detrasu fumătoriloră favorea ce le-a 
mai lăsat’o monopolulă, au scum
pită prețurile tutunului, ca se aibă 
ună venită mai mare din tăbacă 
pe contulă producențiloră și ală 
consumențiloră: au urcată impo-

situlfi pe zaharu : ei urcă darea de 
spirtu cu păgubirea consumențiloră 
de spirtu, a proprietarilor^ și aren- 
dașiloru de regale. Sarcina cresce 
der, cresce necontenită pentru po- 
poru. Bunăstarea generală scade 
și dările publice se înmulțescă - 
acesta este statulă financeloră, în 
care ori-ce altu interesă se subor- 
dineză interesului fiscalică, însă-șî 
dreptatea. Legiloru nostre finan
ciare și autoritățiloră nostre finan
ciare puțină le pasă de acesta, 
pentru că n’au primită menirea 
a face și dreptate, ci numai a pro
cura bani.“

„Iustiția, administrația sunt su- 
bordinatele regimului de stată fi
nanciară. Pe lângă facultatea de 
a strămuta judecătorii și de a pen- 
siuna judecătorii dela curiă, decă 
ajungă la 65 de ani, abia pote e- 
sista o independență judecătorescă. 
Cine pote vorbi de legalitate în 
administrațiă fără o pragmatică a 
serviciului și fără administrațiune 
de statu ?“.

„Ocârmuirea de pașale a fiș- 
paniloră și corupțiunea din‘comi
tate se potrivescu în statulă fi
nanceloră, in statulu dreptului 
n’aru avea locu.‘;

„Unde banulu este principiulă 
fundamentală ală statului, unde 
tote veniturile curgă în visteria 
statului, și se împartă erășl mai 
alesă între aceia, cari stau într’un 
raportă de comerciu cu guvemulu : 
acolo e lucru forte naturală că 
trebue se domnescă nepotismulu 
și corupțiunea. Căci moravurile 
banului suntu de o natură josnică 
Loră le aparține egoismulu, nu 
înse dreptatea.'*

„Cu tote aceste amu pute se 
pretindemu, deorece trăimu în- 
tr’unu stată ală financeloră seu 
într’o țeră a creditului, mai multă 
dreptate si mai multă ordine pen
tru banii noștri, pentru ca celu

FOILETONUL© „GAZ. TRANS." păstra limba, instituțiunile române**)  și 
de a evita asimilațiunea cu cei supra- 
venițî (sopravenuti), cari din contră nu 
cruță nimicii pentru a ajunge la anti
cul u obiectivă, care este waghiarisarea 
completă a țeriloră dinprejurft (de paesi 
circostanti). Românii erau tratați ca re
beli și sclavi, adevărațl servi de glebă; 
preoții lorii persecutați, pentru-că faceau 
reacțiune în favorea limbei, pe care Ma
ghiarii voiau să o sterpescă. Pentru a 
arăta măsura acelei furii continuate în

**) Dr. Hodoșu Românii și coustituțiu- 
nile Transilvaniei. Pesta 1871) arată cum Ro
mânii dela venirea Unguriloru în Transilvania 
conceseră acestora drepturile lorii civile, poli
tice și religiose, împreună constituiau o corpo- 
rațiune publică, cunoscută sub numele de Uni
vers itas regnicolarmn Ilungurorum et Valachormn, 
cu libertate reciprocă de cultu. Apoi, acesta 
universitate schimba numele și caracterulu în 
regnicolae nobiles, le care se adause și al tu titlu 
de regnicolae Șicul i el Saxone*.  Acestui nume 
se substitui după aceea națio nobilimii, Siculo- 
runi et Saxomun, și la urmă nobiles seu națio 
'iiobiliuni se transformă în națio hmigttrica. Au
torul u arată dup’aceea succesivele descoinposi- 
țiunl și supraposițiunl până la actuala manii 
de a voi se escludă din fote elementulu ro
mână, er mai alesU limba (pag. 97). — Bine
meritatul ii parochu de ritulU gr.-catolicU Ioanu 
Rusu scrise în anulU1864 unu Compendiu de 
istoria Trântii van iei, eu distincta privire la Bo-

timpi de secuii este de ajunsfl a ceti 
importanta operă a lui D. Brătianu : 
Lettres lwngro-romaines [Paris 1841], In 
constituțiunea politică, mănținută păuă 
la 1848, Românii erau cuprinși între 
popot ele tolerate și nelnibiicut ătore (non <jo- 
denti') de vr’ttml votîi în coniiții.u

In altfi loca se dicea: „Românii 
suntă provisoriu tolerați, 2>ănă, când va 
plăcea principilor^ și locuitor Horii {erei.“ 
Și în altu locă: este oprită Româniloră 
de a face usă de pușcă, sabiă, spadă, 
bastonă de ferii (suliță) și de orice armă. 
Ei nu puteau purta haine, încălțăminte, 
ciorapi, pălării, cari se ajungă la valo- 
rea de ună florină, nici cămașă de pânză 
subțire. Ună textă latină multă mai 
clară și mai crudelă dicea: „Sunt inter 
toleratas etiam nationes Valachos prae- 
sertim, qui omnium in Transilvania ha
bitant numerosissimi, pauci saltern no- 
biles qui jure comitiorum gaudent, sed 
non qua tales, verum hi in gremio Hun- 
garicae nationis cententur.“

Și e lucru curiosă, că omenii cari 
mai tare susțineau maghiarisarea nu 
erau Unguri, ci Kossuth era slovenă, 
fiiulu unui muncitoră săracă din Tikely, 
Petofi și Deak erau înșiși de origine 
slavă. (Deaeti era Macedo-Româuă,

încă unu semnu despre consecințele 
teribile ale urei de rassă. La 15 Maiu 
p. es. câțiva studențl din Clușiu se în
truniră la ună banchetă pentru a serba 
cliua ce aducea aminte paginile strălu
cite din 1848 ale revoluțiunei în care se 
distinseră ună Simeonă Bărnuță, Lauri- 
ană, Bariță, Cipară, Iaucu, Buteanu, 
Maiorescu și alții. Aci erau întruniți 
mai mulțl domni și mai multe domne. 
Dintr odată o câtă sălbatică asalteză casa, 
unde erau adunați în pace cei invitați 
îi silescă să esă, și aceștia între flueră- 
turl si lovituri de abia potă eși afară. 
O larmă teribilă era scosă de cătră mul
țime. Ajunge a reproduce despre acesta 
textulă maghiară cu traducțiune română 
și italiană.

(Urmeză cunoscuta poesiă: Kerek 
az a zsemble, unguresce, românesce și 
italienesce).

AstădI încă limba română e scosă 
din comune, din tribunale și din scole 
(din aceste din urmă încă nu) guver- 
nulă denegă orice ajutoră pentru pro
movarea culturei române. Românii din 
districtulă Carașă-Severină (în Bănată) 
mai de mulțl ani ceră voiă ca să des
chidă cu spesele loră unu gimnasiu ro- 
mânescă, acesta însă li-s’a denegată.

,2)
Câteva pagini

elin cartea întitulată: Biuto Amante, La Rema
nia ill ii st rata. Bicordi di Viaggio. Roma, Bruto 
Amante. Editore. Via del Corso, 36. — 1888.

Revoluția lui Horia. 
(Episodu istorica .

Mai înainte arătaiu raporturile esis- 
tente între Ungaria și Transilvania, apă
sată, fără milă de cătră cea dintâiu, cu 
scopă de a distruge, decă s’ar pute, totă 
amintirea etnografică. Silințe zădamice!

Transilvania numără 1,200,000 lo
cuitori (mai mulțl), din cari 782,000 
(numai vr’o 4— 500 de mii, trad.) suntu 
Maghiari și czechi (vre să dică Săcui).

In totă regatuhl Ungariei esistă 
2,700,000 (3 milione trad.) de Români 
și restulu, massa cea mare, e slavă.*)

Lupta între Români și Maghiari e 
seculară, la cei dintâiu prevaleză spiri- 
tulfi de independență, rivalitatea de a-șl

*) VedI Herue du Monde Latin (Iuliu 1883) 
• are combate teoria maghiară a lui Roesler și 
Hnnfalvy (contrazisă de Gibbon. Duruy și 
Mommsen) că Românii transilvani n’arfi fi <les- 
cendențn Romaniloru. ci ai ore-căroru popbre
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puțină banii, averea, munca și li
bertatea, ce o lasă statulu cetă- 
țenilorti, și ce e silită se le-o lase 
ca se potă trăi dintrîusele, se se 
potă bucura de-o siguranță de 
dreptu, și noi s<5 putemă deveni 
astfelă unu statii eirilisatu ulii drep
tului în schimbă că amă devenită 
deja ună stată ală financeloru."

„Căci acesta așa cum e, decă 
vomă merge înainte pe căra
rea apucată, nu va fi în scurtă 
timpă alta decâtu ună despotisms 
orientalii cu forme de stata apusene.“

Austro-Ungaria și Rusia.
„L’Autriche Slave et Roumaine" 

publică o corespondență pe care o 
primesce din Viena și din care es- 
tragemu următorele:

Rfsboiulă este pentru moments idea 
fixă a omenilortl de stata maghiari și in
tenția lorn învederată este de a precipita 
cu ori ce pretă imperiulti în elfi.

In vreme ce diarele lord denunță 
agitația panslavistă și amenință în fiăcare 
di pe Rusia, guvernulil fabrică arme, 
pune pe picioru de bătaia tote reservele, 
construiesce vagone, locomotive, amena- 
geză și cheuri de îmbarcare pentru a 
transporta armate colosale, ca și când 
inimiculă ar fi la porțile nostre, ca și 
când răsboiulă ar fi să isbucnescă mâne.

Tote aceste preparative și ațîțărl în
tărite prin măsuri resboinice, tote anunță 
unii planu. o revoluțiune bine liotărîtă, și 
acesta e ceea ce ne causeză nouă celoril 
de dincoce de Leitha o adencă nemul
țumire, fiind-că disposițiile nostre suntă 
în desacordil cu cele a le nobililoră ma
ghiari.

La noi nimeni nu voiesce răsboiulă 
cu Rusia, și perspectiva acestui conflicts 
improbabilii devine din dî în dî totti mai 
impopulară. Noi n’avemtt cu Rusia nici 
o discuțiune. nici o dificultate iritantă, 
seu mai bine disă, nu simțimă interesele 
nostre nicăirl amenințate de ambiția și 
planurile rusescl.

OrI-ce silință de a suscita în popo- 
rațiunile nostre o mișcare de opiniune în 
contra Rusiei va căde miserabilă, chiar 
printre Nemții austriacl.

Dislocațiune de trupe.
Oficiosa „Presse" din Viena publică 

unii comunicații, căruia i se atribue pre
tutindeni cea mai mare gravitate. Acestă 
comunată anunță o schimbare în dislo- 
cația trupeloril, conformă principiului a- 
doptată ală „districteloră teritoriale'1.

Nu s’a putută, dice foia oficidsă, e- 
secuta pănă acum decâtu numai în parte 

acestă principiu, ca diferitele corpuri să 
fiă garnisonate în cercurile loră de în
tregire. Mai multă au rămasă îndărStă 
în privința acesta provinciile nordostice, 
unde oferea o mare greutate lipsa de 
cuartirele necesare.

In aceeași măsură însă, în care s’a 
delăturată acostă inconvenientă (și în 
privința acesta s’a făcută forte multă în 
Galiția) sistemulă teritorială va fi intro
dusă — ijice comunicabilă — și în acele 
provincii, în cară pănă acum a făcută 
numai puține progresse și astfelă și re
gimentele din Galiția, cari pănă aciun au 
garnisonată afară de Galiția, voră fi stră
mutate după împrejurări în districtele 
loră de întregire.

Acesta măsură, adauge comunicatulil, 
este cu atâtă mai multă reclamată, cu 
câtă serviciulă militară a luată dimen
siuni mari prin multele obiecte militare 
și fortificațiunl, ce s’au construită în 
anii din urmă în Galiția.

Cil alte cuvinte, este vorba erășl 
de-o înmulțire a trupeloră din Galiția și 
acesta măsură e în adevără seriosă.

Sinodulu archidiecesanu din Sibiiu.
Ședința a V-a, ținută la 5(17) Maiu a. c.

Presidiulă presenteză petițiunile ur- 
mătare:

a) cererea lui N. Cârstolovană și 
consoții din Hermanulă săsescă pentru 
depărtarea lui Alecsandru Dogariu din 
parocliia Hermanului săsescă și nimici
rea actului de alegere de parochă, și în
tregirea neamenată a parochiei prin con
cursă nou.

b) cererea comitetului parochială din 
Valendorf pentru acordarea unui ajuto
rii! de 500 fi. din fundațiunea „Șaguna" și

c cererea parochului Ionă Torpanu 
din Sânger, pentru a i-se concede stră
mutarea în comuna s’a natală din Săcală.

La ordinea dilei se pune referada 
comisiunei organisătore, care prin rapor- 
torulu seu Dr. Absolon Todea raporteză 
asupra raportului consistoriului arcliidie- 
cesană din ședințele plenare. Cetindu-se 
se primesce de basă la desbaterea spe
cială.

Punctulu din raportă în ce privesce 
înființarea a două eparcliii nouă pe teri- 
toriulu metropoliei, la propunerea comi
siunei sinodulă decide a se resolva atunci 
în merită, când se va refera raportulă 
cons. arch, așternută în acestă respectă.

Referitoriu la punctulă din raportă, 
unde se arată, că din diferite cause în 
cincl-spre-dece protopresbiterate nu s’au 
ținută sinode protopopescl, comisiunea 
propune: Sinodulă nu află pe deplină 
acceptabile motivele aduse pentru neți- 
nerea sinodeloră protopresbiterale, și de 

aceea ’șl esprimă regretulă față cu pro
topopiatele, caii în casulă presentă nu 
observeză disposițiunile statutului orga
nică, comisiunea încâtă privesce proto- 
presbiteratele, cari nu aducă motive ac
ceptabile, sinodulă să-și esprime regre
tulă, er consistoriulă se îndrumă a lua 
măsuri energice față cu organele, cari 
nu-șl voră împlini datorința.

Punendu-se la votu se primesce pro
punerea comisiunei.

Date priYitore la diecesa gr. or. a Aradului.
In ședința a treia a Sinodului epar- 

chială arad ană, care șl-a încheiată se
siunea ordinariă din anulă acesta Vine
rea trecută și la ale căruia agende vom 
mai reveni, comisiunea bisericescă șl-a 
făcută raportulă său, care conține date 
forte interesante statistice despre epar- 
cliia aradană. Reproducemă din rapor
tulă acestei comisiunl următorele :

Consistoriulă din Aradă se com
pune din ună assesoră ordinariu și 11 
asesori onorari; personalulă mănăstirei 
Hodoșu-Bodrogă se compune din 1 ar- 
chimandrită,. 1 protosincelă, 4 ieromo- 
nachl, și 1 ierodiaconă: la jurisdicțiunea 
consistoriului aradană aparțină 11 tracte 
protopresbiterale cu 300 comune matre, 
87 filie, 331 biserici, 383 parochii și 
65,497 de case.

In decursulă anului 1887 s’au năs
cută și respective botezată 16,728, s’au 
cununată 3194 părechi și au răposată 
13,879 individl, prin urmare numărulă 
botezațiloră în decursulă anului 1887 
întrece pe ală reposațiloră cu 2849: der 
în asemănare cu anulă precedentă 1886, 
în care s’au botezată 18,115, s’au cunu
nată 3572 părechi, și au răposată 12,557 
individl, — resultă unu scădămentă în 
numărulă botezațiloră în decursulă anu
lui 1887 față de anulă 1886 de 1387, 
în ală cununațiloru ună scădămentă de 
387, er la răposați este ună crescămentă 
de 8678, carele a provenită mai cu seină 
din causa unoru morburi epidemice ob- 
venite între prunci.

Numărulă poporațiunei aparținătore 
la jurisdicțiunea acestui consistară a fost 
cu finea anului 1887 de 341,473 de in- 
divicii; emigrări seu imigrări în sînultl 
poporațiunei n’au obvenită, dela confe
siunea gr. or. au trecută în decursulă 
anului la alte confesiuni 61, er dela alte 
confesiuni au trecută la cea gr. or. 84 
individl. Numărulă prunciloră născuțl 
din pată nelegiuită în 1887 a fostă de 
1049, au murită de morte silnică 134; 
er numărulă concubina teloră a fostă la 
fine a anului 1887 de 4498 de părechi.

După ce aceste date fură luate la 
cunoștință cu privire la stîrpirea concu- 

binateloră, la propunerea comisiunei și 
în urma amendamentului propusă de 
deputatulă Dr. Iosifă Gală, Sinodulă 
avisâ consistoriulă aradană a subșteme 
ună memoranda cătră ministeriu cu ru- 
garea, ca să aviseze jurisdicțiunile po
litice să dea ajutoră organeloră biseri- 
cescl întru împedecarea concubinateloră; 
de asemenea fură avisate ambele con- 
sistbre ca să îndrume organele subalterne 
a erua și arăta motivele, din cari pro
vine lățirea acestui rău; și conformă da- 
teloră, ce voră afla, se procedă în sfera 
loră de activitate cu posibila stricteță 
întru împedecarea .și stârpirea concubi
nateloră.

Preoții actuali au fostă cu finea li
nului 1887 : 10 protopresviterl. 1 admi
nistratorii și ună vicarii protopresvite- 
rală, 243 parochl, 119 administratori pa- 
rochiall. 31 capelani și 2 diaconi, 6r 
în anulă 1888 au răposată 11 preoți, și 
s’au chirotonitu 14 clerici absoluțl.

Parochii vacante au fostă, la finea 
anului 1887, 14, și în considerarea, că 
parochiile sărace nu se potă deplini din 
lipsa de dotațiune suficientă, la propu
nerea comisiunei, sinodulă decide a se 
lua în bugetă o sumă mai mărișoră în 
rubrica: „ajutoră pentru bisericele să
race," din care sumă cu timpulă să se 
potă edifica case parochiale în astfelă de 
comune sărace.

SC1RILE pi LET.
„Foia Diec.esană" primesce întristă- 

torea scire, că d-lu locotenentă-feldma- 
reșală c. r. Alexandru Gurami, unulă 
dintre cei mai distinși fii ai orașului Ca- 
ransebeșă și unii generală plină de me
rite ală armatei comune, a încetată din 
rieță Vineri, la 6 (T8j Main c. în Viena, 
unde era domiciliată.

*

Cetimă în „Foia bis. și scol." din 
Blașu; „Dr. Isidore. Marca, fostă alumnti 
ală Seminariului teologică de aici, în- 
torcendu-se în dilele acestea dela uni
versitatea din Viena. unde a depusă cu 
succesă strălucită esamenele rigorose din 
s. teologia, — sa denumitfl de profesorii 
la studiele teologiei morale și pastorale 
devenite în vacanță prin înaintarea fos
tului profesorii Petru Uilăcanu la proto
popiatul u Reghinului, și în 11 Main a. 
c., la 9 ore antimeridiane s a introdusă 
în catedra profesorală prin Dr. Ionii 
Rațiu. canonică și rectorii seminarială".

♦* *
D-lă Maiorescu, ministrulă instruc- 

țiunei publice a României, a promisă în 
ultima ședință a s-lui Sinodil, că în de
cursulă acestui ană va presentă negre-

suntu admise în Ungaria, și orice carte 
de educațiune și instrucțiune e.șită în 
Transilvania e supusă la censură severă. 
Ml-este destulă în cele din urmă a cita 
ună faptă de cretinismă crudelă. înainte 
de acesta cu trei seu patru ani, ună săr
mană țărână română, anume Blășianu, 
se duce la stațiunea dela Copșa și cere 
unii biletă de plecare. Inpiegatulil re- 
fusă de a i-lil da, dicendă că cererea 
trebue se o facă unguresce. Aspiran- 
tulă călătoră n’ajunge a se esplica că 
nu cunosce acea limbă, și îndată îm- 
piegatulil îi replică bine românesce: 
„Decă nu scii decâtu numai românesce. 
du-te la BucurescI, acolo e patria ta." 
Este de prisosii a adauge, că trenulu 
plecă și bietulă Blășianu trebui să re
nunțe la plecare!

Este de dorită ca clasele diriginte 
din Ungaria să’nțelegă și să voiască a 
înfrâna aceste durerose escese. Ele suntă 
cu atâtă mai deplorabile, cu câtă mai 
blâncll se presentă vecinii de alături. 
Spre esemplu, Austria e forte tolerantă; 
Românii supuși Austriei n'au causă de 
a se plânge și nici nu se plângă contra 
guvernului din Viena. Noi Italianii în
șine trebue să recunoscemă, că în țările 
unde se vorbesce italienesce, supuse 
Austriei, nimicu nu se pote în acestă 

materiă imputa, și comuna Triestă spen- 
deză mai multă ca orl-care altă cetate 
italiană pentru a promova cunoștința 
limbei italiane în șcdlele publice. Ce 
este de dorită e, ca să înceteze vexa
țiunile ce suntă puse, spre a crea bo
gată literatură elegiacă, care mișcă orl-ce 
inimă bine-voitore. Bibicescu, redacto- 
rultl „Românului", a făcută o colecțiune de 
aceste cântece populare transilvane, pe 
care în curendă o va publica. Este de 
dorită, ca acestă stare de lucruri tristă 
să înceteze, pentru că mulțl din omenii 
cei mai eminențl în litere, sciințe și po
litică în România aparținu tocmai Tran
silvaniei. Și chiară aici se găsesc.ă as- 
tădl scriitori și cetățeni români de frunte 
pr. e Barițiu, veteranulil libertății ro
mâne și directorulil diarului „ Obseroa- 
tondă'1 din Sibiiu, precum era la 1848 
ală „ Gazetei Transilvaniei"; Măcelariu, 
Bologa, Rațiu, Babeșă, Axente Severii, 
Mureșianu. Ursu, Trombitașă, etc.

Aceste însemnări răpecll nu mi-se 
părură inutile, ba credă încă că ele 
ml-au ajutată a esplica în ce condițiunl 
rele se afla Transilvania la finele secu
iului trecută, la insurecțiunea lui Horia 
și Cloșca. In raportulă generalului conte 
Iancovitz din 22 Ianuariu 1785 se ce
tește, că preoții români trebuiau se în

trețină cu spesele lorii cânii de venată 
ai domniloră ungurescl, și țăranii erau 
siliți a cumpăra carnea viteloră bolnave 
seu morte și a o plăti Unguriloră.

Ună bietă (poveroi păstoră Horia 
se însoți cu unu tovarășă ală lui, cu nu
mele Cloșca, și împreună chibzuiră a face 
o mare răscolă în 1784. Puțină mai 
înainte Impăratulu Iosifă II fâcuse o că
lătoria prin Transilvania, și istoriculă 
Nie. Densușianu ne spune, că mamă-sa 
împărătesa Maria Teresia trimesese mai 
nainte ună comisaru spre a ordona, ca 
să fiă rădicate de pe drumurile publice 
cadavrele personeloră în diferite mo
duri justițiate (ucise) și după obiceiu es- 
puse la vederea publică. „Să se cureze 
(curețe, drumurile publice de cadavrele 
dmeniloră esecutațl cu ștrengulă, cu 
rota și cu zeapa".*)  Iosifă II părea des
tulă aplecată a apăra pe Români în 
contre Unguriloră. Elă fii primită cu 
entusiasmă, țăranii i-se presentau în 
masse, îi espuseră plângerile loră, ll-se 
făcură nu puține promisiuni urmate de 
multe măsuri bine-făcătdre, emanate, la 
reîutorcere, de cătră Impăratulă.

Insă ordinile împăratului rămaseră 

j * AcSstă trasă este scrisă românesce în 
textulă italiană. 

literă mortă : magnații nu vreau se înțe- 
legă. înăspriră mai tare servitutea per
sonală. Acestă ultimă desilusiuue îmbăr
băta reacțiunea: Horia și Cloșca începem! 
campania cu puțini omeni, în scurtă timpă 
se văcjură încungiurațl de mii de țărani. 
Se începu o luptă de esterminare pro
clamată din pădurea dela Baia de Crișă 
și încoronată de mai multe victorii în 
contra Unguriloră. Aceștia înspăimân
tați recurseră la Iosifă II, care părea a 
vede cu ochi buni pedepsa ce se dădea 
sumețiloră Maghiari. Insă Horia iacii o 
greșală, eltl se proclamă Impăratorulă 
Daciei! (Autorulă încă face aci o greșală, 
traduc.) Vedeți cum sunt de vii. puter
nicele tradițiunl! In Italia , Cola de Ri
enzo se proclamă tribună, pentru că tra- 
dițiunea populară despre libertatea din 
Roma era legată de instituțiunea tribu
nalului. și în Transilvania, după cum am 
spusă, Horia se proclamă împăiată (?), 
pentru-că aducerea aminte de libertate 
și grandeță erau legate de numele îm
păratului Traianil, fundatorulă naționa
lității române și creatorulă civilisațiunei 
și instituțiuniloră romane în Dacia.

Acum lupta lui Horia încetă de a fi 
o luptă contra Unguriloră, ci luă carac- 
terulă unei lupte de revindicațiune na
țională. Impăratulă trimise trupe nume- 
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șită camerei una proiecta pentru îmbu
nătățirea sorții clerului din România.

** ¥
Uetima in „Unirea1- din BucurescI: 

„Scirl primite de noi, directu de peste 
Milcova, confirmă, că Evrei tu numără 
înseninată rină de peste, granițe și mai eu 
osebire din 1 las ia. in urma mâsuriloră 
luate acolo contră-le, ei năvălesca la 
noi ca într'una sata fără câni, s'aședă 
aci și începu ale lord manopere de es- 
ploatare, căci cei mai multi din acești 
venetici nu prin muncă cinstită caută 
a’șl agonisi hrana, ci prin felurite ma
nopere1. „Unireau stărue, ca guvemulU 
româna și autoritățile respective se ia 
măsuri energice pentru împedecarea în- 
trărei acestoru Evrei în România, ceea 
ce la totă casulft ar fi de dorita în in- 
teresula statului și poporului româna.

** *

***) Crișanti mortu de mai nainte. sen

In părțile 11. Sărată, din România, 
după cum scrie „Gaz. Săt.“, timpulă ur- 
meză a fi forte favorabilă tuturoră sSmS- 
nâturiloră. Săcările suntfi admirabile, grâ- 
nele de tomnă promită o recoltă din 
cele mai bogate, sămenăturile de primă- 
veră înainteză repede. Cucurudele mai 
pretutindenea au răsărita. Peste tota 
disa, agricultorii pănă acum simtă de
plina mulțămițl. jj: sj:

La BucurescI s’a luatu inițiativa 
arangiărei unei serii de sărbători poporale 
pentru ajutorarea seraciloră din capitală. 
Primele fonduri vorU servi la înteme- 
iarea unui asilu de nopte, în care des- 
moșteniții societății se potă găsi culcușU 
și hrană.

sjs *
„Epocei“ i se telegrafiază, că ună 

groznică incendiu a devastata Lunea tre
cută aprope întregii orașulu Hîrlău, din 
România; 400 familii au rămasă fără 
adăpostii și hrană.

*
Din Iași au emigrată Lunea tre

cută 60 de familii evreesci în America.

In părțile sudice ale comitatului 
Timișă au apărută muscele columbacc, 
care făcu imposibilă a se lucra diua 
câmpurile dela Teeșă, Craloveță, Bres- 
tovață, Topolovețu ș. a.

Puștile cu repetiția Mannlicher de 
calibru mică, destinate pentru corpulă 
4 de armată, au sosită în dilele acestea 
în Viena dela fabrica din Steyr. Deo
camdată voră esercita mânuirea armei 
oficerii corpului, apoi se voră convoca 
pe timpă de 8 dile pentru acelașă scopă 
reserviștii corpului.

rose : generalulu Preyss și baronulă Bru- 
chental fură depărtați din postulă de gu- 
vernatoră și de comandantă alu trupeloră 
din Transilvania, declarându-se incapa
bili ; țera fu străbătută de contele Ian- 
covitz și de generalulu Papilla; și colo- 
nelulă Schulz mai nainte de a ataca pe 
Horia cerca a-lu atrage cu binele. Horia 
expuse condițiunile sub cari ceda: mul
țumirea (benessere degli altri) altora, 
înaintea personei proprie. Condițiunile 
nu fură primite, atacurile urmară, nume- 
rulă celă mare ală trupeloră întrecu va- 
lorea (țSraniloru). Urmăriți de colonelulă 
Kray, trădați de cătră păstori, Horia și 
Cloșca fură surprinși într’o colibă : Horia 
putu să arunce în focă și sâ distrugă 
ună pachetu mare de hârtii, cine scie 
câte vieți fură cu modulă acesta mân
tuite 1 Prinșii fură transportați la Alba- 
Iulia. Pe fruntea lui Horia puseră, în 
bătaia de jocil, o coronă de hârtiă, pe 
care se citea: Horia re.r Daciae!

La 21 Octomvre 1784 (la 28 Febru
arie 1785) în fața unei mulțimi de preste 
șese mii de persone, adunate înadinsă 
sub pretextă de a lua cunoscință despre 
o publicațiune, Horia, Cloșca și ună altă 
tovarășă, energică instrumentă ală revo- 
luțiunei, Crișană***)  fură justițiațl (uciși)

il na din numerosele cause ale agiului.
Marea disproporțiune ce există în

tre bucățile de monedă de aură și cele 
de argintă plus marea mulțime de bi
lete emise de Banca națională a României, 
a avută de neînlăturabilă efectă scum- 
petea aurului monetată, mai alesă că 
acesta este cerută, recăutată pentru fa
cerea plățiloră în străinătate, atâtă de 
comercianțl, câtă și de guvernă.

Acestă faptă necontestată și necon
testabilă s’a invederată cum nu se pote 
mai bine prin răspunsulă dată de redac- 
țiunea „Monitorului intereseloră materi- 
ale“, — jurnală ce se publică în Buxel- 
les și care apără totă ce privesce la bu- 
nulă traiu, afară de politică, — la în
trebarea unui abonată din republica Ar
gentina.

întrebarea de care este vorba a 
fostă: „ Austro-Ungaria face plățile ei 
în aură, seu în hârtiă? Decă le face 
în aură, de unde ia densa acestă aură? 
și decă ia acestă aură ? și decă ia acest 
aură din circulațiunea monetară a ei, 
care este forte mică, său din totalulă 
circulațiunei ei monetare (aură și argint) 
cum înlocuesce acestă aură în circula
țiunea ei ?

Er răspunsulă a fostă:
Mai întâiu în privința sciințeloră 

cerute în primulă locă, aflați, că Austro- 
Ungaria are multe și mari datorii de 
plătită în streinătate, mai tote plătibile 
în aură.

După darea acestora sciințe. tre- 
cemu la punctelă ală doilea atinsă de 
d-vostră: De unde Austro-Ungaria ia 
aurulu ce plătesce streiniloră creditori ai 
ei, cu deosebire acelora cărora este o- 
bligată a le plăti numai în aură?

Răspundemă: Austro - Ungaria ia 
acestă aură de acolo de unde îlu pote 
găsi mai eftinu, din interioru, împuți- 
nându’șl stoculă metalică, seu din stre- 
inetate, dela Parisă, Londra, Berlină, 
adecă chiar de acolo unde este datore 
atâtea sume.

Pentru datoria publică, acesta este 
o cestiune de bugetă.

La fiă-care semestru, Austro-Un
garia cată să trimiță bancheriloră ei de
la Parisă și de aiurea provisiune pentru 
datoria ei în aură. Tesaurulă publică 
trebue să cumpere, pentru acestă scopă, 
cambiale streine la Viena, după cursulă 
schimbului, și să le trimiță bancheriloră 
săi, pentru ca sumele din acele cambiale 
se plătescă cuponele.

De sine se înțelege că cu câtă cur
sulă schimbului va fi mai multă seu mai 
puțină favorabilă, va costa mai multă 
pe Austro-Ungaria spre a face aceste 
transferte de fonduri.

cu o teribilă tortură, cu rota. Horia a- 
sistâ curagiosă la executarea celoră doi 
companioni; când începură a’iinfige cruda 
pedepsă dela picidre, elă îșl ridică gra- 
iulă să vorbescă cătră poporă, der te- 
mendu-se de elă, ca să nu facă desco
periri compromițătdre, îlu isbiră în peptă 
și cădu scăldată în sânge, omorîtă bar- 
baricesce.

Eroismulă lui Horia, marea lui ab- 
negațiune personală, ideile ce stîrniră și 
însoțiră mișcarea lui, îi lăsară numele po
pulară : nu este nici ună țărână care să 
nu’șl aducă aminte de faptele lui Horia, 
și în cele mai sărace colibl din Transil
vania se găsesce portretulă lui, pe lângă 
aceste versuri:

Horia be și hodinesce
Țâra plânge și plătesce.
Hora bibit et quiescit 
Patria plangit. et solvit.

La 31 5 Maiu 1888.
S. M.

din Craiova.

tința lui fi esecutată asupra cadavrului său 
la 16 Febr. 1785.—trad.

Se presupunemă, că napoleonulă va 
fi la Viena de 8 florini, adecă, ca cu 8 
florini să se potă cumpăra 20 franci în 
aură, — său 20 franci asupra Parisului, 
ceea ce este același lucru — plătindă 8 
fiorini, fiă de 8 ori 2 franci și 50 cen
time în argintă seu mai bine <ficendtî 
în hârtiă. In acestă casă, nu va costa 
nimică pe Austro-Ungaria de a plăti în 
auru, căci ar fi ca și cum ar fi stipulat, 
la contractarea împrumuturiloră, să’șl 
plătescă datoriile în hârtiă.

Der atunci când napoleonulă se pote 
dobendi în Viena numai cu 10 fiorini, 
de esemplu, adecă când va trebui să se 
cheltuiescă de 10 ori 2 franci și 50 cen
time, fiă 25 franci în hârtiă pe piața 
Vienei, spre a lua napoleoni seu efecte 
comerciale, Tesaurulă Publică va cerca 
o perdere de schimbă, perdere ce va 
îngreuna sarcina împrumuturiloră. Ca să 
potă plăti la Paris ună cuponă semes
trială de 20 franci, pe care împrumută- 
torulă îlă va rumpe dela titlulă său de 
1,000 fr. de rentă, Austro-Ungaria va fi 
silită a debursa 25 franci la Viena.

Atunci se întîmplă ca ună împru
mută cu 4 la sută, să coste pe împru
mutată 5, 6 și 7 la sută, cu tote că 
creditorulă nu ia de câtă totă 4 la sută. 
Diferența se perde de împrumutată, căci 
representândă sarcina schimbului, este 
suportată de debitoră, spre a’șl pute 
respecta obligațiunea de a plăti în aură 
în străinătate.

Totă așa este cu tote datoriile pu
blice ale celorlalte state, când suntă 
stipulate a fi plătite în aură pe pie
țele străinătăței.

Pe dată ce agiulă se ridică seu se 
coboră în capitala statului, ce a contrac
tată împrumuturi, sarcina acestoră îm
prumuturi va varia cu cursulă aurului.

Din acestă causă, budgetulă statu
lui se desechilibreză.

Rusia, România. Turcia, Austro-Un
garia și alte multe state tacă, pe totă 
diua, acestă tristă esperiență.

Decă guvernele sufere, vă puteți 
imagina, domnule, câtă trebue se sufere 
particularii, cari au de plătită datorii în 
aură în străinătate....“

Literatură.
Misiunea Femeii pe pământii și Fe

meile celebre din anticitate, Conferință 
publică ținută la 13 Martie 1888 în sala 
teatrului din Ploescl, de d-lă profesoră 
de acolo Zacharia Antinescu. Produsulă 
acestei conferențe fu destinată de con
ferențiară pentru ajutorarea săraciloră 
din Ploescl. Conferința d-lui Antinescu 
tipărită în formată 8°, dă o broșură de 
68 pag. Se pote procura atâtă dela 
autorulă, câtă și dela tote librăriile din 
Ploescl cu prețulă de 1 leu.

„Wiener Mode," foiă de mode și li
terară, apare în Viena de 2 ori pe lună 
cu prețulă de 6 fl. abonamentulă pe ană.

Nr. 3 cuprinde: Partea modeloru: 
Wiener Carnevals-Modebericht (de Jenny 
Neumann). Brief einer Pariserin (de 
Chrysantheme.) Lambrequins. Neuer Foi- 
lettenschmuck. Herenmoden. Wiener Wă- 
schebericlit. Initialen auf Hochzeitsge- 
schenke. Wiener Handarbeit. — Partea 
literară: Ein Lustspiel-Abend (de C. 
Karweisi Die Geschihte einer Schonheit 
(de Hans Wachensen) Der Tliurm von 
Nervi (încheiare de Adolf Wilbrandt.) 
Winer Damen-spenden (de Eduard Potzl.) 
Zum 14-ten Ianuar (poesiă de Bauern- 
feld.j Nur keinen Eifer (comedia în ună 
actă, de P. Heyse) Bilder aus Alt-Wien 
(de Dr. Albert Ilg.) — Briefkasten. Cor
respondent..

Nr. 4. cuprinde: Partea, modeloru: 
Wiener Modebericht (de Jenny Neumann) 
G-eschmackssănden. (de C. Zechner.) Be- 
schreibung der in diesem Hefte darges- 
tellten Toilleten. Merkbuchlein. Trauer- 
Simbole. Wiener Wăsche-bericht. Hand
arbeit. — Partea literară: Vertrauliche 
Zwiesprach (poesiă de Ludwig Anzen- 
gruber.) Wie die Welt ist (de Jan von 
Zuylen.) Die Geschichte einer Schiînheit 
(de Hans Wachenhusen). Nur keinen Ei
fer (fine, comediă de Paul Heyse.) Aus 
Karl Bechs’ Nachlass. Die Gefahr (de 
B. v. Suttner) An die Kunst (poesiă de 
Leah Great.) Bilder aus Alt-Wien (de 
Dr. Albert Ilg.) Eine Prachtausgabe der 
„Sakuntala.“Corespondenz der „Wiener 
Modeu ș. a.

întâmplări diferite.
Monede vechi de argintă și de aură 

au fostă găsite într’o brazdă de 2 ță
rani din Ida-mare pe când arau. Suntă 
doi taleri de argintă, unulă din timpulă 
lui Maximiliană II din anulă 1570, altulă 
portă chipulă și inscripțiunea lui Sigis- 
mundă Batori din anulă 1592.

O rugare.
Suntă rugați toți acei Prea știm. 

Domni, cari au primită pentru subscri
ere prospectulă convictului ce se va înfi
ința în Baia-mare, să aibă bunătate, con
formă avisului, prospectulă cu sumele 
incurse, celă multă pănă în 15 Iuniu a. 
c., neamânată a-lă trămite la adresa D-lui 
Nicolau Nilvană, advocată în Șiomcuta- 
mare.

Șomeuta-mare, 19 Maiu 1888.
Comitetulu executivă.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)
Budapesta, 23 Maiu. Lumea 

politică e predominată esclusivu 
prin noua încordare a raporturi- 
loră dintre Germania și Rusia, și 
dintre Francia și Germania. In 
fiecare cji se așteptă ordinulu îm- 
perătescă privitorii la introduce
rea vămiloră de retorsiune contra 
Rusiei. La bursă se așteptă deja 
afii publicațiunea în astă privință 
în Monitorul!! imperiului, din care 
causă cursulă cerealelor!! s’a suită. 
Situațiunea se consideră așa de 
seriosă, ca la începutul!! înarmă- 
riloru rusesc!. Totodată se ocupă 
cu statorirea măsurilor!! pentru 
siguranța comunicațiunei la gra
nița de cătră Francia.

Sa primită forte simpatică 
deschiderea căii ferate a Saloni
cului, 'precum și starea armatei 
din Galiția.

Parisu, 23 Maiu. Oposițiunea 
contra republicei, a camerei și a 
constituțiunei atrage cercuri totă 
mai largi nu numai de boulan- 
giști, ci se nutresce de toți bona- 
partiștii. de numeroși republicani 
și de regalist!. Se vorbesce că 
contele de Parisă a recomandată 
aderențiloru sei să lucreze în a- 
celașă sensft ca Boulanger.

din 22 Maiu st. n. 1888.

Cursulii pieței Brașovu
din 19 Maiu st. u. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.56 Vend. 8.58
Argintă românescă . ,, 8.50 r S.54
Napoleon-d’orI . . . „ 10.02 n 10.06
Lire turcescl . . . ,. 11.32 11.37
Imperiali................... ,. 10.32 H 10.37
GalbinI................... „ 5.89 J1 5.92
Scris. tone. ..Albina" 61' 0 ,. 101.— n

E.0 98.— n 98.50
Ruble rusesc! . . . „ 103— >• 104.—
Discontulă .... t>72—8% P6 anii.

Cnrsulu la bursa de Viena

Renta de aură 4%............................. 97.—•
Renta de hârtiă 5°,0...................................85.40
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 150.1 ,
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 95.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) . - 126.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de 

ostu ungare (3-a emisiune) . . lHJj
Galbeni împărătesei ........................ 5.94
Napoleon-d’orI.......................................10.03
Bonuri rurale ungare............... 105.40
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare...........104.—
Bonuri rurale transilvane.......... 104.—
Bonuri croato-slavone........................ ...........
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.......................................124. ‘/2
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă...................................... 99.—
Renta de argintă austriacă .... 80.35
Renta de aură austriacă................... 109.’/„
Losuri din 1860 .................................. 133.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 870.— 
Mărci 100 împ. germane......................... 62.15
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.90
Imprumutulă cu premiulă urgurescu 121.l/a
Acțiunile băncei de credită ungur. . 277.
Acțiunile băncei de credită austr. . 277.'/s
Renta de hârtiă austriacă .... 78.*/.K

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Arveresi hirietmeny.
Az abrudbănyai kir. jărâsbirosâg mint tki hatosâg alt al kbzzetetetik bogy 

Bucsumi gor. keleti egyhâz vegrehajtatonak fegyhazra itelt Vaszian Mac arie 
vegrehajtâs szenvedb elleni 100 frt. toke ennek 1880 Majus 5-tdl 60/0-kânak 28 
frt. 15 kr. koltsegek es jar. behajtăsa vegett az abrudbănyai kir. jarasbirosâg te- 
ruleten tartozd Bucsum kdzsegi 993 tjkben foglalt kovetkezo ingatlanok

x

X N
5

2

■
■
5

Megnevezes

ti-t.

becs^rtăk

kr.

bănat penz

frt. kr.

1 5743 kert ( 4
5744 haz ( 200
5746 Zur 9 ny. ( 20 24 20
5746 doj ( o

o 676% •) 13 1 30
3 5779' kaszâl. 12 1 20
4 5781 , ( 11

5782 „ ( 35 5 10
5783 legel. 5

5 5790 kaszâl. ( 8
5791 7) ( 11 1 90

6 604% T) 5 50
7 5752 legel. 1 10

es tartozekai Bucsum kozsegben a, kozseg hâzânâl megtartando nyilvânos biroi
ârveresen 1888 evi Julius lui 3-rin d. e. 10 orakor beesăron aloi is a becsârnak
10%-ănak a biroi kiki'ddott kezeliezleendo eloleges letetele mellett elfognak adatni. 
Vevo kdteles a vetelămak felet 15 nap alatt mas felet az ârveres jogerore emel- 
kedesetol szâmitando 30 nap alatt es ugyan azon naptol szâmitando 6% kama- 
tokkal egyutt a Gyulafehervâri kir. ado-hivatalnâl 39,423 sz. igazsâg iigy mi- 
nisteri leteti szabâlyrendelet ertelmeben lefizetni.

Adrudbânyân 1888 evi Ianuâr ho 17-en.
M. kir. j.-birosăg mint t.-konyvi hatosag.

Sz. 4062—1888.

Pâlymt.
Brasso vârossânâl nyugdijâzâs folytân megăresedett evi 500 fit. 

lizetes es KW frt. lakberrel javadalmazott 1-so esetleg 2-ik vârosi 
orvosi alias betiiltese czeljâbol pâlyăzat hirdettetik.

A vârosi orvos teendbi Brasso vâros szabâlyrendelete 273 §-â- 
ban vaimak korulirva.

Felhivatnak pâlyâzni ohajtok, hogy okmânyokkal szabâlysze- 
rueii felszerelt folyamodvânvaikat f. evi Iunius 10-e.ig Brasso vâros 
tanâcsânâl nyujtsâk be.

Brasso 1888 Aprilis 30-ân.
Roll Gyula,

55,3—3 kir. tari, aliân.sp

Sosirea si plecarea trenorilorn ji jostelorn în Brașovo.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulu de persone Nr. 307 : 7 ore 20 de minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovii la Bucuresci:

Trenulu mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ameijl.
II. Sosirea trenuriloru:

I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulu de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :

Trenulu mixta Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

Schiță

Novelă 
de N.

U4-

Tipografia A. MURESIANU Brașovă.

AMICULU FAMILIEI. Piară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiunl.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 c]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 cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră 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 totă nisuesce a întinde tuturora individiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 272— 3’/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torî și diverse ocasiunl, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarî; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și soiri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întreo-ă 
e 4 fl.—-pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplarii.
Numeri <le probă se trimită gratisu ori-cui cere.

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

Toții de aci se mai potu procura și unnatorele cărți din editura propriă:
Apologie. Disensiuni filologice și 

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

Renascerea limbei românescîîn vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. n. și UI. Prețulă broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

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

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

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

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

Opera unui omă de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea
lulă pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală.

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

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

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

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

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

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

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

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

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

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

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

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea I, n, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. — câte mia deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiali), a în- 
vățătorilorii și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandială. Prețulă unui esemplarii cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și înv6- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministerială de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulu 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesorii. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învă
țători și alți cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.

Nu me uita. Coleețiune de vier
suri funebrali, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Tnfu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulă unui 
esemplarii broșurată e 40 cr., legații 
50 cr., legații în pânză 60 cr., legații 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxii 1.50—2.50

Miculă mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplarii broșuratii e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

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

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


