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Doda și Strossmayer.
ii.

Brașovtf, 13 Septemvre st. v.
îndată ce a fostă cunoscută 

incidentulă dela Belovar, foile un
guresc! s’au grăbită a esploata în 
contra naționalităților nemaghiare 
cuvintele dojenitore ale monar- 
chului, cari au fostă adresate nu
mai 'persdnei episcopului Stross
mayer,

Pre când foia lui Tisza, „Nem- 
zet“, vedea în cuvintele monarchu- 
lui triumfulă ideei de stată ma
ghiară, „Pești Naplo“ susținea, că 
printr’însele „regele însuși a spus’o 
clară și limpede, că acela care se 
luptă în contra națiunei maghiare 
cu armele lui Strossmayer, ame
nință totodată și interesele de vieță 
ale monarchiei“ și totodată asi
gura că dojana regelui a fostă a- 
dresată tuturoru ultraiștiloră na
ționali nemaghiari.

Foile maghiare dela noi vor- 
biau de „Strossmayerii din părțile 
ardelene11 și cjiceau> ca lecțiunea 
ce a primit’o Strossmayer la Be
lovar va servi de învățătură tu- 
turoră naționalitățiloru nemaghiare 
din țerile coronei s-lui Ștefană, a 
căroru veleități le-ar fi condamnată 
Maiestatea Sa.

Mai târcjiu după ce s’a adusă 
verdictul u în procesulu generalului 
Doda aceleași foi se grăbiră din 
nou a pune în legătură afacerea 
Strossmayer cu casulu lui Doda 
și „Pești Naplo“ merse pănă a 
susține, că „Traianu Doda face 
totă ceea ce face și Strossmayer/

De unde acesta mare animo- 
sitate a pressei maghiare în con
tra naționalitățiloru, când în ca- 
sulă lui Strossmayer nu se trac- 
teză decâtă de-o telegramă de 
felicitare a acestuia, pentru care 
numai și numai densulu pote fi 
răspuncțetoru ?

Decă este vorba de „uneltiri 
în contra națiunei maghiare și a 

statului “, atunci credemă că ar 
trebui se se deosebescă mai bine 
faptele unora și ale altora, căci 
nu e de ajunsă ca se se proclame 
ca axiomă, că totă ceea ce nu place 
șoviniștiloră maghiari învdlvă o 
uneltire în contra națiunei ma
ghiare.

Scimă bine că șoviniștiloră 
multe forte multe nu le placă din 
ceea ce facă și lucreză conducă
torii naționalitățiloru nemaghiare. 
Der ore suntă ei îndreptățiți a 
declara tăte aceste fapte denisce 
uneltiri în contra statului și a na
țiunei maghiare ?

Uneltirile, ce e dreptă potă fi 
de multe soiuri, der esistința loră 
nu pote depinde dela modulă de 
a vede cu totulă particulară și per
sonală ală unoră fanatici, ci trebue 
să fiă basată în natura adevărată 
a faptului însuși.

Cu alte cuvinte n’ajunge ca 
„Nemzet“, „Pești Naplo“, „Pester 
Lloyd “ e tutti quanti să susțină, că 
după a loră „infalibilă“ părere 
ceea seu ceea este uneltire, pen
tru ca să fiă justificată\iudignarea 
pressei maghiare.

Decă acesta indignare pote ave 
motivă față cu telegrama unui 
episcopă, în care se accentueză 
„misiunea universală1* a Rusiei, 
nu urmeză încă nicidecum că ea 
trebue să aibă temeiu și atunci, 
când e vorba de fapte și între
prinderi, cari accentueză dreptu
rile și interesele de vieță ale na
ționalitățiloră nemaghiare față cu 
naționalitatea maghiară, rămâindă 
între marginile legale.

Din nenorocire însă amă a- 
junsă în era șovinismului ungu- 
rescă așa departe, încâtă se de
clară de „uneltire în contra sta
tului “ ori și ce mișcare, care are 
de scopă apărarea și întărirea e- 
lementeloră uemaghiare.

Decă ceremă scole românesc! 
—uneltimă ; decă pretindemă ca 
autoritățile și funcționarii publici să 

comunice cu noi în limba nostră 
maternă — uneltimă; decă ne plân- 
gemă de nedreptățile ce ne apasă 
— uneltimă; decă nu mergemă cu 
stegulă ungurescă înaintea kultur- 
egyletiștiloră — uneltimă.

Se ’nțelege că în astfelă de 
împrejurări le este ușoră șoviniș
tiloră a găsi o legătură strînsă în
tre cuvintele dojenitâre ale mo- 
narchului nostru, dela Belovar, și 
între verdictulă jurațiloră din Arad.

Der ar fi de tot tristă pentru ei, 
decă ne-ară crede atâtă de naivi ca 
să ne spăriămă de-o asemenea 
tactică pătimașă și bornată. —

Bulpii și cestinaea Macedoniei.
piarulă oficioșii „Swobodau, organulă 

ministrului președinte Stambulov, se o- 
cupă în timpulă din urmă, forte multă 
de cestiunea Macedoniei. In filele acestea 
a apărută în numita 1 iă ună articolă, 
care vorbindă despre situațiunea Bulga- 
riloră în Macedonia, a produsă multă 
sânge rău în Constantinopolă.

„Pol. Korr.“ află din Sofia, că Porta 
a însărcinată pe secretariulă comisaria
tului său din Sofia de a face pașii cu
viincioși la guvemulă bulgară, ca să în
ceteze asemeni publicațiunl. Guvemulă 
bulgară a răspunsă, că după constituțiă 
pressa bulgară e liberă și că mai alesă 
în ce privesce materia de discutată, ea 
nu se află sub controlulă guvernului. 
Afară de acesta, diarulă „Svoboda“ nu 
este organă ală guvernului, ci organă 
ală partidei guvernului. Guvemulă bul
gară crede, că celă mai bună mijlocă 
de a se face să amuțescă asemeni dis- 
cusiunl, este o faptică introducere a re- 
formeloră prevădute în tractatulă de 
Berlină pentru Macedonia. Guvemulă 
se rogă ca secretarulă comisariatului 
otomană să aducă la cunoștința marelui 
Viziră și acestă punctă de vedere.

*
țliarulă „Neue ffeie Presse“ vor

bindă totă despre acestă cestiune dice: 

Intre tote poporele universului, Bulgarii 
au mai puțină dreptă de a fi sumețl și 
îngâmfați. O națiune, care încă tremură 
pentru existența sa, care e cârmuită de 
ună principe pe care consululă germană 
refusă a-lă saluta și căruia îi lipsesce le
gitimarea dreptului europeană, ună stată 
pe care unulă dintre cei mai puternici 
Monarch! îlă onoreză cu ura sa, ar pute 
fi ceva mai modestă. In Sofia însă, după 
cum se pare, a dispărută conștiința si- 
tuațiunei periculose în care plutesce țera. 
Bulgarii voiescă să prescrie Sultanului 
cum are să tracteze pe frații lor din 
Macedonia, ei vorbescă cu Suzeranulă 
într’ună tonă care le șede forte rău.

Numai ună inimică ală’ Bulgariei 
ar putea fi urcjitorulă unei cereri atâtă 
de îndrăsnețe, ca adecă Macedonia să 
fie pusă sub administrațiunea bulgară. 
Pe când toți bărbații de stată se încercă 
să potolescă și să stingă cărbunii aprinși 
din Orienta, vină acum acești nebuni 
(Bulgarii) și ațîță foculă, ce le pericli- 
teză autonomia și libertatea propriă.

In articululă său „Neue freie Presse* 
mai dice, că nici o vorbă nu ar fi pre 
aspră ca să combată obrăsnicia cu care 
se încercă cei din Bulgaria a resolva 
cestiunea Macedoniei. Amintesce apoi, că 
Bulgaria ar fi putută să peră în casă 
cândă Turcia ar fi dirigeată ună corpă 
de armată cu ocasiunea revoluțiunei din 
Rumelia ostică. „Turcia/ dice, „e slabă 
der totuși e încă atâtă de tare ca să 
prepare nisce ore pline de amărăciune 
învingătoriloră dela Slivnița, și decă 
Porta a cruțată pe vasalulă revoltată, 
asta nu a făcut’o de frica unui desastru, 
ci numai nsiuindu-se a ocoli ort ce com- 
plicațiune în Orientă.

„Brosca, ce se umflă", dice „Neue 
Freie Presse/ „voesce să prescrie Sulta
nului cum are să tracteze cu supușii săi 
și-’i dă totdeodată sfatulă amicală a 
dărui cea mai mare provinciă, ce o po
sede încă în Europa, sceptrului prințului 
Ferdinandă. „Cum ară fi decă Sultanulă 
ar fi cuprinsă de ună semță de neîncre
dere față de Bulgaria ?“ Să găsescă în 
Europa puteri, cari ară fi gata să esploa- 
teze în modă practică ună astfeliu de
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Despre etoațimea Se sine însușii. 
(Subiectul^ unei conferințe ținute la Ate- 

neulu din Craiova).
(Urmare.)

In acestă vedere instituțiunile cele 
mai folositore pe lângă scolă, comple
mentele necesare ale acesteia, suntă la 
începută grădinile de copii și la urmă 
bibliotecele publice, mai alesă cele po
pulare. Ințelegă necesitatea loră mai 
multă pentru majoritatea poporațiunii 
decâtă pentru omenii bogațl, cari prin 
averea loră potă suplini, mai multă seu 
mai puțină, lipsa acestoră instituțiunl. 
Fără grădinile de copii școla nu pote 
corespunde pe deplină chemării sale și 
rămâne cu atâtă mai defectuosă, cu câtă 
mai defectuosă este crescerea din fami- 
liă; fără bibliotecele publice pregătirile 
și cunoscințele câștigate în scolă se perdă 
prea adeseori fără folosă și scopulă sco- 
lei rămâne în mare parte paralisată.

Bine înțelesă, biblioteca publică nu 
este singurulă mijlocă ală culturii de sine. 
Totă acestă scopă îlă au și alte insti

tuțiunl publice, cum suntă museele, ga
leriile de tablouri, conservatoriele de mu- 
sică, statuele publice, și cu deosebire tea
trală și biserica cu serviciulă ei divină, 
când este organisată după nivelulă cul- 
turei acelora pentru care e destinată. 
Fiă-care individă pote trage cu atâtă mai 
mare folosă din aceste instituțiunl, cu 
câtă simte mai multă setea de a se 
cultiva.

«-♦ *
Educațiunea de sine este astfelă nu 

numai posibilă, ci singură adevărată. In 
cultură și în știință nu este cale regală, 
cum a clisă unui principe învățătorulă 
său; și nu este nici cale democratică, 
adause ună altulă. Aci fiă-care trebue 
să lucreze însuși pentru a se înavuți și 
înălța, precum fiă-care trebue să mănânce 
însuși pentru a se hrăni. Deosebirea este 
numai, că unii suntă mai bine pregătiți, 
decâtă alții, fiă prin scălă, fiă dela na
tură, pentru marea artă a culturii de 
sine.

Ce trebue să facă acum omulu adultă 
pentru propria cultură?

Ca individă, ca membru ală familiei, 
| ca cetățenă, omulă are o mulțime de 

datorii și trebuințe, cari afară de cu
noscințele speciale, necesare pentru pro
fesiunea ce șl-a alesă, ceră feliurite alte 
cunoscințe, de fisică, de fisiologiă, de igi
enă, de pedagogiă, de chimiă, de econo
mia casei, de organisarea și legile sta
tului și ale comunei. Pentru orl-cine vre 
să se cultiveze, asemenea cunoscințe îi 
suntă trebuitore în prima liniă. In mă
sura, în care ele se răspendescă, semic- 
șoreză mulțimea releloră și neajunsuri- 
loră, cari le causeză lipsa loră și care 
oprescă progresulă seu potă aduce că
derea națiuniloră.

Afară de scolă, unde multe cunos
cințe mai puțină folositore s’ar pute în
locui cu cele menționate, pentru cultura 
celoră adulțl, ar fi de dorită să se cre
eze și la noi o literatură sciințifică, po
pulară, cum a începută a se face deja 
ici și colo, și cum se află în alte țări, în 
tote ramurile sciințeloră. Credu că o ase
menea literatură este celă mai bună spri
jină ală bunăstării și bogăției naționale; 
este sămența rodităre, care cu câtă se 
aruncă mai cu îmbelșugare pe brasde, cu 
atâtă aduce ună secerișă mai mănosă.

Der nu numai pentru îndestularea 

trebuințeloră materiale trăesce omulă. As- 
pirațiunile năstre cătră adevără, cătră 
framosă, cătră ideală și fericire, ne arată 
calea unei destinațiunl mai înalte. Nu- 
trimentulă pentru acestă scopă ni-lădau 
sciința mai înaltă, literatura, religiunea 
și operele de artă. Fără ajutorulăj aces
tora noi suntemă prea copleșiți jde 
munca și grijile dilnice,casă ne putemă 
ridica din valurile vieții ordinare într’o 
sferă de idei și de simțiminte mai nobile și 
mai demne de omă. Neîncetată avemă 
trebuință de mintea cea largă și de su- 
fletulă celă mare ală omeniloră aleși, ca 
să putemă privi lumea și lucrurile suptă 
o lumină mai adevărată și să simțimă 
mai adencă însămnătatea și scopulă mo
rală ală vieții. Operele loră suntă oglinda., 
care nl-o împrumută, ca să putemă vede 
ca denșii. In cărți și în productele ar- 
teloră suntă depuse cele mai prețiose 
comori ale omenirii, comori deschise tu
turora, din cart însă, fiă-care pote lua nu- 
măi atâta, câtă ajunge inteligința și cul
tura sa.

Pe lângă ocupațiunea clilei, să nu 
uitămă der a face în fiăcare di câte ceva 

| pentru cultivarea minții prin cetirea ope- 



Nr. 201 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

semțăment! și atunci s’ar pute ridica 
o furtună, cu trăsnetele ei ar asurdi în 
modă înfiorătorii urechile Bulgarilor!."

Nici nu se pdte închipui unii peri
cole mai mare — dice d'arul! vienesii — 
decâtii o fierbere în Macedonia. Acestă 
țeră se pote asemăna cu burduful! lui 
Aeolus, prin a cărui desfundatură să dă 
libertate fortunelorii. Nu există nici 
unii poporii în Balcani, care nu ar tace 
pretesiunea să domnâscă peste Macedo
nia. Greci, Șerbi, Bulgari, chiar și Ro
mâni locuesc! în acele ținute, care a 
foste o dim )ră legănul! unei monarchii 
universale, er acum este o vatră de fre
cări naționale și de intrigi diplomatice. 
In casă când Bulgaria ar întinde mâna 
asupra Macidoniei, va fi încunjurată de 
inimici. Sultanule va pretinde umilința 
cutezătorului vasal, Serbia și România 
se vorfi teme de rivalule lore și Bulgarii 
voru nimici germenii de bună voința ce 
o întâmpină din partea vecinilore loră.

Planurile cu cari se ocupă Bulgaria 
nu mai se ține de politică, ci sunte cu
rată posnă. Bulgarii — încheiă N. Fr. 
Pr. — au destule de lucru, ca să se în- 
grijescă de bunăstarea lore, și să înlăture 
posiția dubiosă în care se află.

Recursulu ie nulitate altt d-lui Traiand Doda.
In contra sentinței de condam

nare, pe care Tribunalul! r. din 
Arad!, ca judecătoria de pressă, 
a pronunțat’o asupra d-lui Traian! 
Doda pe basa hotărîrei curții cu 
jurațî dela 17 Septemvre a. c., — 
deputatul! dietal! Carolu Eotvos, în 
nîtmele d-lui Tr. Doda, ca apărător! 
și jurisconsult! al! acestuia, a aș
ternut! la Tribunalul! din Aradu 
următorul! recursă de nulitate, con- 
stătătoru din 11 puncte:

Onorată judecătoria de pressă\
Pe basa arătării acusatorului pu

blice r. Nr. 1891—1888, la pertractarea 
curții cu jurați, ținută la 17 Septemvre 
1888, am foste judecate ca vinovate in 
contumaciam și condamnate la 2 ani în- 
chisore de state și 2000 fl. amendă. Con
tra acestei procederî și sentințe am o- 
noro a așterne următorul!:

Recursă de nulitate!
I.

Juriulă s'a constituită în modă neo
bișnuită, necorectă, in contra legei și în 
contra praxei legale.

Judecătoria n’a constituite juriule în 
sala destinată pentru pertactare și înain
tea publicului aflător! în acestă sală, va 
să clică nu înaintea întregului public!, 
ci s’a retras! într’o sală laterală și acolo 
l’a constituit! în presența unui public! 
restrîns!, cu eschiderea numărosului pu

blic!, ce s’a presentat! la pertractare și 
din care o parte a trebuit! și fără de 
asta să fiă eschisă, din causa strimtorei 
locului. Prin procederea acesta s’a vă
tămat! în mod! deosebit! legea și praxa 
legală din două puncte de vedere. A- 
nume:

întâiu: Jurații, cari au fost! oren- 
duiți, der cari în mare parte nu s’au pre
sentat!, s’au întregit! numai dintre per- 
sonele ce erau în sala laterală, er nu 
dintre personele aradane, ce erau în sala 
hotărîtă pentru pertractare, și astfeliu la 
întregirea juriului s’a luat! în conside
rați! numai aceea parte mică a publicu
lui, care din întâmplare se afla în sala 
laterală;

ală doilea', cei 12 jurați trași la 
sorți — în tot! timpul! câ$ au stat! 
membrii tribunalului în sala laterală și 
în tot! timpul! cât! a durat! reîntor- 
cerea judecătorilor! în sala de pertrac
tare și ocuparea locurilor! lor! — au 
comunicat! liber! cu publicul! aflător! 
în sala laterală și cu diariștii ce se a- 
flau în sînul! lui și cari nutresc! senti
mente dușmănose, precum și cu alții; ba 
mai multă, la intrarea în sala de per
tractare au comunicat! și cu o parte a 
publicului mare de acolo fără nici o 
genă și au fost! espuși astfel! șoptelor! 
și informațiunilor! cari nu sunt! per
mise.

In cașul! de față ambele aceste vă
tămări ale legei sunt! a se considera ca 
forte grave nu numai din punctul! de 
vedere al! principiului și ală formei, ci 
și din punctul! de vedere al! resulta- 
tului final! și al! dușmăniei de care era 
ațîțată o parte preponderant! din publi
cul! aradan!.

II.
Am fostă eschisă cu totulă dela eser- 

citarea dreptului de apărare. Eu sufer! 
adecă de-o paralisiă continuă, care îmi 
împiedecă mișcarea și obicinuita’mi iu- 
țelă în cugetare și care, din punct! de 
vedere individual!, mă silesce să încon
jur! o întărîtare mai mare și prin acesta 
o eventuală iritațiă. Din asta causă nu 
m’am putut! presenta în personă la per
tractare, der pentru a pute fi totuși pre
sentat!, am plenipotențiat! în locul! meu 
pe un! apărător!.

Apărătorul! meu s’a presentat!, șl-a 
arătat! pjenipotența, der judecătoria n’a 
conces! să-și împlinescă însărcinarea de 
apărător!.

Sciu, că după § 81 al! procedurei 
de pressă judecătoria nu este obligată 
să primescă apărător! în locul! acusa- 
tului, care nu s’a presentat!, der și a- 
ceea o sciu, că nu esistă în patriă lege, 
care unui acusat!, când nu se pdte în 
personă presenta, să-i denege dreptul! 
de a fi representat! prin apărătorii, ’și 
în sensul! căreia judecătoria ar fi datore 

să oprescă. pe apărătorul! plenipoten- 
țiât! dela împlinirea nobilei sale chiă- 
mărl. § 80 din procedura de pressă vor- 
besce despre cașul!, când acusatul! nu 
se presenteză nici în personă, nici prin 
apărător!, prin urmare acest! § nu se 
referesce la cașul! meu de acum.

In fine legea pretutindenea, unde 
este îndoielă, seu unde permite o inter
pretare rațională, naturală și dreptă, tot 
deuna e a se interpreta în favorul! acu- 
satului; așa o pretinde dreptatea și u- 
manitatea. Și după ce — în urma prac- 
sei legale și a unor! lămurite analogii 
scose ,din aședămintele nostre constitu
ționale — apărătorul! pretutindenea este 
îndreptățit să represente înaintea jude
cătoriei drepturile și interesele inandan- 
tului său, și după ce — de nu cumva 
sunt rău informat! — judecătoria de 
pressă din cercul! Pestei, în procesul! 
de pressă intentat! la 1870 de Beliczay, 
ca acusator!, contra lui Ujlaky Jozsef, 
in absentia a conces ă acusatului ca să 
fiă representat! prin apărător! și acesta 
s’a aprobat! și din partea curiei reg., 
după ce prin urmare în asemeni .cașuri 
pe basa esemplului de mai ’nainte, drep
tul! de a fi representat! prin apărător! 
se pdte considera ca esistent! în praxa 
legală : din tote aceste cause respinge
rea apărătorului meu trebue să se con
sidere în consecințele ei ca o mare și 
grea vătămare; chiar și numai din causa 
acesta pertractarea trebue să se anuleze.

m
Am fostă împiedecată a espune causa 

pentru care nu m’am presentată și astfel! 
am fost! împiedecat! de a presenta și 
cererea mea pentru amfânarea pertractării, 
prin ceea ce atât! în formă cât! și în 
fond! s’a vătămat! § 81 al! procedurei.

Acestă lege adecă lămurit! concede 
chiar și consângenilor! și amicilor! mei 
justificarea neînfățișării mele și cu tote 
acestea, când apărătorului meu ’i s’a res
pins! cererea de intervenire meritoriă la 
pertractare și când în urma acesta apă
rătorul! meu ceru repede cuvântul! îna
intea judecătoriei, vrând! să așternă două 
documente prin cari a voit! mai cu semă 
să justifice neînfățișarea mea provenită 
din necesitate și să ceră termin! nou 
pentru pertractare: judecătoria l’a între
rupt! în espunerea cererei lui și de fapt! 
i-a intercfisă espresu a preda acestă rugare. 
Apărătorul! meu din causa asta a și in
sinuat! numai decât! recursul! său de 
nulitate. încât! a fost! motivat! acest! 
recurs!, acesta a dovedit’o lămurit!, a- 
fară de cele mai sus! dise, și modul! ul
terior! de procedere împreună cu resul- 
tatul! lui final!. Au dovedit’o lămurit! 
și trist!.

IV.
Intrega procedere și judecată a curții

cu jurați stă in contra-cțicere cu legea, în
tru câtă acestă judecată se caracterisăsă ca 
adusă în contra mea ca absentă din obsti- 
națiune.

Obstinat! este acela, care nici nu 
se presentă la terminul! citat! prin lege, 
nici nu-șl trimite plenipotențiat! înaintea 
judecătoriei și nu-șl justifică neînfățișarea 
ca provenită din necesitate, și în fine 
nici consângenii ori amicii săi nu justi
fică acâstă neînfățișare. După ce însă eu 
ml-am trimis! plenipotențiat! și apără
tor! legal!, care s’a presentat! punc
tual!, și după ce prin el! am avut! de 
gând! să-mi justific! și neînfățișarea mea 
ca provenită din necesitate și în acesta 
singur! numai judecătoria m’a împede- 
cat!: din asta causă nici eu n’am putut! 
fi considerai! ca obstinat! și contumace 
și nici procederea mea nu s’a putut! so
coti ca provenită din obstinațiă.

V.
Textulă jurământului depusă de ju

rați n’a corăspunsu procedurei.
Acestă vătămare a legei se pare că 

ar fi mică și numai formală, trebue însă 
cu tote acestea să o amintesc!, fiind!-că 
e caracteristică, de orece jurații au de
pus! jurăment! că vor! judeca „basați 
pe căușele și pe tăria acusațiunei și a apă- 
rărei“. Acesta însă nu s’a făcută și nici 
nu s’a putută face, de vreme ce apă
rarea a fostă cu totulă eschisă și nu s’au 
putută pune în vederea jurațiloră căușele 
și tăria apărării.

VI.
Actulă de acusare a împărtășită neco

rectă, în înțeleșii falsă și in parte falsi
ficate acele pasagie din imprimată, cari au 
servită ca basă acusării, seu cela, puțină 
unele din acele pasagie și prin acesta s’a 
vătămată § 20 ală procedurei de pressă.

In traducerea autentică, ce se află 
între- acte și care s’a tradusă și autenticată 
prin tălmaciul! autorisat! al! judecă
toriei, — nu se cuprind! nici acele cu
vinte și sentințe și nici acea ordine a 
cuvintelor! și sentințelor!, ce se află în 
textulă originală, la care se provocă a- 
cusațiunea. Textul! traducerei auten
tice, atât! ce privesce cuvintele și sen
tințele singuratice, câtă și ce privesce 

’înțelesul! cuprinsului întreg!, au cu to
tul! alt! înțeles!, decum este . acela ce 
se citeză în acusațiune. Traducerea au
tentică, prin modul! cum sunt! aședate 
cuvintele unul! lângă altul!, cuprinde 
la un! anumit! loc! o unică construc- 
țiune și în înțelesul! acestei construc- 
țiunl se referesce la nouăle alegeri de 
deputațl dietall, ce aveau să urmeze, pe 
când în actul! de acusare se citeză sin
guraticele părți ale acestei construcțiunl 
cu cuvinte deosebite și în proposiții de 
sine stătătore și, fiă din neatențiune, fiă 
cu scopul! de a duce în rătăcire pe ju-

reloră de sciință, și pentru înfrumsețarea 
imaginațiunei și înobilarea inimei prin 
cetirea de scrieri literare. Fericit! cine 
pote cultiva pentru acest! scopă și vre-o 
RTtă, ca de exemplu musica ori pic
tura.

O singură carte bine alesă ne pote 
fi cel! mai bun! amic! și măestru; ce
tirea ei ne pote fi mai folositore decât! 
o mulțime de cărți cetite în mod! su
perficială și neasimilate. Michelet ne 
spune, că el! a petrecută ani întregi cu 
Virgiliu, măestrulă lui Petrarca și mai 
alesă ală lui Dante, care și el! deveni 
mai târdiu poetul! de predilecțiune ală 
lui Byron și altora. „Viețile ămenilor! 
iluștri" a lui Plutarch! a fostă cartea 
favorită a multor! omeni celebri: unora 
11-a aprinsă si 11-a nutrită focul! sacru 
pentru literatură, ca lui Schiller și Al- 
fierî; altora 11-a insuflată virtuți mari, 
servind! de conducător! și educator! ală 
caractereloră, ca ală lui Franklin, Napo
leon!, Charlotte Corday ș. a. D-na Ro
land de mică copilă găsea atâta plă
cere în Plutarch, încât! Dumineca îl! 
ducea pe ascuns! la biserică și-l! cetea 
n locul! cărții de rugăciuni. La 14 ani 

se dice, că plângea de părere de rău, că 
nu este o femee romană sâu acedemo- 
niană. Acestă lectură avu multă influ
ență asupra caracterului său mare și mo
ravurilor! sale antice. Devenind! soția 
lui Roland, ministru de interne al! 
Franciei, când isbucni revoluțiunea, ea fu 
închisă. Bărbatul! său părăsise Parisul! ; 
der ea, asemenea acelor! senatori romani, 
cari păreau barbarilor! Gali nisce dei, 
nu voi se fugă. La îndemnul! alor!săi 
aprope se înduplecase a pleca, schimbată 
în haine de țărancă. Der, „mi-e rușine" 
— dise ea — „de rolul! ce mă siliți să 
joc!. Nu voiu nici să mă străvestesc!, nici 
să-mi părăsesc! casa. Decă va trebui 
se fiu asasinată, voiu fi în casa mea. 0- 
menii au dreptul! să aștepte dela mine 
acest! exemplu de curaj! și-l! voiu da." 
In închisore ’i se dede sfatul! să ia o- 
travă, ca alțî amici ai săi, pentru ca se 
scape de chinurile morții ce o așteptau, 
der ea refusâ; era hotărîtă să moră cu 
demnitate, victimă a causei pentru care 
trăise. Condusă la eșafod!, arătă un! 
curaj! și o mărime de suflet! demn! de 
eroinele, ale căror! imagini le văduseîn 
Plutarch.

Operele literare ne aduc! tinereța, 
sunt! conducătorii noștri în vîrsta băr
băției și ne mângăiă bătrânețele; ele în 
totdeuna ne împodobesc! vieța, și orele 
consacrate lecturei lor!, ca și acele con
sacrate musicei sâu teatrului, sunt! pen
tru noi atâtea sărbători. In acelaș! timp 
ele ne curăță sufletul! de patimile năs
cute din egoism! și nutrite prin năca- 
suri și prin răutatea omenilor!. După 
lectura ticnică a unei cărți bune, tot!- 
deuna ne simțim! binevoitori, mai ca
pabili de fapte bune. In influența bi- 
nefăcătore ce au cărțile asupra inimei și 
voinței stă cea mai însemnată valore a 
lor!. In acestă privință, ele sunt! cu 
atât! mai prețiose cu cât! ne stau mai 
la îndemână; ne sunt! totdeuna mai 
accesibile, decât! de esemplu teatrul! 
seu alte opere de artă, care au aceeași 
influență morală.

Tocmai pentru că acțiunea cărților! 
asupra sufletului este așa de mare, e 
bine ca tinerimea să fiă cu multă grije 
în alegerea lor!; și să se ferescă mai a- 
les! de curentul! literar! al! acelui pe
simism! bolnăvicios!, care moleșesce și 
slăbesce inimile, în loc! să le purifice și 

să le înalțe. La noi încă a început! un 
asemenea curent! literar!, mai ales! prin 
poesiile lui Eminescu și Nicoleanu, pe 
cari îi urmeză alțî poeți tineri. Ar fi 
un! mare rău, când o asemenea litera
tură a „desperării" ar influența educa- 
țiunea tinerimei.

Vi eța este o luptă: cu natura, cu 
semenii noștri, cu noi înși-ne. Pentru ca 
să putem! învinge în acestă luptă și 
pentru ca atunci, când se vor! termina 
scurtele minute, ce ne sunt! date a pe
trece în lumina vieții, să putem! fi mul
țumiți că ne-am împlinit! chemarea, a- 
vem trebuință de curagiu și de multă 
tăriă morală. Să căutăm! acest! nutri
ment! acolo unde-1! găsim!, în litera
tura sănătosă și plină de vigore.

In acestă privință, deși pdte mai 
puțin! sciințifice, scrierile literare ale 
unui Boliac!, 0. Negruzzi, Bolintineanu, 
Bălcescu, și a altor! striitorl din epoca 
enstusiasmului național!, sunt! de pre
ferit! multora din scrierile de astădl. 
Ele nu numai ne îmbuneză și însenineză 
inima, ci aprind! în noi flacăra iubirii 
de patriă și de neamul! român!, care 
afară de lăudabile excepțiunl, pare atât 
de stinsă astădl în junimea română.

(Va urma.)



Nr. 201 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

rațl și pe judecători, singuraticele părți 
ale construcțiunei, formate în proposiții 
de sine stătătore, încă suntă citate în 
actulă de acusare în sensă contrară cu 
traducerea autentică. Printr’o astfeliu 
de procedere se pote pune sub acusă și 
rugăciunea’ „Tatalu nostruu, ceea ce însă 
după § 20 ală procedurei de pressă nu 
pote fi permisă.

(Va urma.)

Procfflll lui Dofla și Me wmscl.
Oficiosulu „Nemzet“ acrie:

Judecata juriului și a tribunalului din 
Aradă, prin care Traiană Doda a fostă 
declarată vinovată pentru delictulă de a- 
gitare și condamnată lădoi anlînchisore 
de stată, — a produsă viu interesă în 
tdte părțile. Energica procedere a tri
bunalului, prin care a nimicită tactica lui 
Doda de a nu se presenta înaintea ju
riului și de a face sfară ’n țeră numai 
prin apărătorulă său — e pretutindenea 
aprobată (?? — Red. „Gaz.44) Cea mai mare 
parte a publicului însă nu cunosce dis
posițiunile luate în privința acesta prin 
ordinațiunea ministerială din 1887 privi- 
tore la procederea în căușele de pressă, 
— cari disposițiuni, după cum se scîe, 
au fostă luate pe basa autorisației dietei 
și în sensulă cărora nu încape îndoelă, 
că tribunalulă n’a putută să procedă alt
mintrelea, decum a procedată, fără a vă
tăma prin acesta disposițiunile legei.

După acesta citeză foia ungu- 
rescă §§ 80, 81, 82, 83 și 84 ai 
susu c|isei ordinațiuni ministeriale 
și apoi continuă astfeliu:

Din disposițiunile acestei ordinațiunl, 
cari disposițiuni suntă provădute cu pu
tere de lege, se vede că Tribunalulă din 
Aradă n’a putută face altmintrelea, de 
cum a făcută; se vede tot-odată și aceea, 

z că pe basa asta nu are locă recursulă de 
nulitate. Decă Traiană Doda se înfăți- 
șeză în timpulă hotarîtă prin § 82 ală 
ordinațiunei și probeză, că neînfățisarea 
lui la pertractare nu s’a întâmplată din 
renitență, ci din o causă fundată, atunci 
respectivulă Tribunală ordonă de sine o 
nouă pertractare, la care autoritățile le
gei îlă voră duce pe d-lă Doda chiar și 
cu forță armată. Și aceea este clară, 
că pe basa asta nimenea nu pote învi
novăți legislațiunea maghiară, că ar fi 
violentă, că ar pronunța sentințe fără a 
premerge apărarea din partea acusatului 
etc., pentru-că § 84 ală numitei ordina
țiunl espresă dice, că arestarea nu se 
pote săvîrși fără o nouă pertractare a 
curții cu jurați, der la acâstă nouă per
tractare acusatulă pote să fiă cu forța 
adusă, decă altmintrelea nu e cu putință. 
In casulă acesta dreptulă de a lua dis
posițiunile necesari este ală respectivu
lui Tribunală, care numai în acelu casă 
pote să admită nulitatea, decă la apli
carea ordinațiunei ministeriale s’ar fi vă
tămată formalitățile legei.

In cestiunea acesta și mai bine jus
tifică procederea Tribunalului acea îm
prejurare, că pertractarea în afacerea lui 
Doda s’a amânată de repețite-orl și încă 
tot-deuna la cererea acusatului, și că ul
tima amânare a pertractărei s’a făcută 
sub astfeliu de împrejurări, încâtă o nouă 
repetare a aceleia ar fi fostă o curată 
desfidere a Tribunalului.

SCIRILE PILEI.
Ună corespundentă ală diarului un- 

gurescă „B. H.“ scrie, că ar fi făcută 
dilele acestea o visită generalului Doda 
în Caransebeșă. La întrebarea cores
pondentului ungură, generalulă să fi răs
punsă, că la pertractarea procesului său 
de pressă nu s’a presentat și nici nu șl-a 
insinuată neînfățișarea sa din motivulă, 
că p» când ’i se trimise prima citațiune 
fu atacată de o bdlă grea, în urma că
reia cădu la pată; citațiunea sosi la mâna 
unei surori mai mici a lui, care în urma 
eonsultărei medicului, n’a făcut’o acesta 

cunoscută generalului. Totă asemenea 
se întâmplă și când ’i se trimise a 2-a 
citațiune și abia la 3-a citațiune află 
generalulă despre ceea ce-lă așteptă. 
Atunci încredința apărarea vechiului său 
cunoscută Carolă Eotvos, care primi sar
cina de apărătoră, der nu s’a pusă de a- 
junsă în înțelegere cu acusatulă. — 
Mai departe generalulă să se fi căită 
de greua pedepsă ce s’a dictată contra 
lui dicendă: „Acesta nu era ună lucru 
de glumă pentru ună omă așa bătrână, 
care totdeuna a servită cu credință pe 
suveranulă său," La observarea cores
pondentului ungură, că pedepsa pote se 
va schimba, generalulă să fi răspunsă: 
„....Și decă nu se ya schimba, o voiu 
suporta. îmi voiu duce cu mine biblioteca 
și uniforma mea de venătoru. Cu aceste 
doue și la Vațu voiu put6 eu sta.u

** *
Foile din Peșta nu mai înceteză de 

a se ocupa de afacerea Strossmayer. 
„Pester Lloyda anunță acum cu multă 
satisfacțiă, că Strossmayer a fostă citată 
la Roma și că și curia romană voiesce 
să-’lă tragă la răspundere pentru făimosa 
telegramă trimisă la Kiev. Numita foiă 
vre să mai scie, că Strossmayer a adre
sată ună memoriu la Roma spre a jus
tifica cuprinsulă telegramei sale, der fără 
de nici ună resultată, de aceea Papa 
să-’lă fi provocată a veni la Roma, spre 
a se justifica în personă. Versiunea a- 
cesta a foiei peștane însă pare a fi pu
țină probabilă.

** *
îndată ce Maiestatea Sa se va în- 

torce dela Visegradă, se dice că va fi 
publicată autografulă prin care contele 
Albin Csdky este numită ministru de 
culte și de instrucțiune publică în lo culă 
lui Trefort.

** *
Impositele suplementare asupra spir

tului în Transilvania și Ungaria voră 
da după ună calculă aproximativă ună 
venită de vre-o trei milione de fi. în fa- 
vârea visteriei statului. O mare parte 
din aceste imposite s’au și plătită deja 
din partea fabricanțiloră despirtă și de 
licorurî. # **

„Românulă44 scrie: rKiselof atenta- 
torulă asupra vieței d-lui ministru ală 
Bulgariei NacievicI, e supusă dilnică u- 
nui nou interogatoriu. Resultă din ins
trucția, că nu motfwe politice 1’au împinsă 
pe Kiselof să comită acestă actă, după 
cum pretindă unele fliare44.

** *
Se vorbesce, că o societate de Un

guri din Budapesta s’ar fi oferită să ia 
în arendă tergulu de rîmători dela Se- 
verinu.

Dela camera comercială.
Liferațiune de rufăriă și pantofi. Ca

merei de comerciu și de industriă din 
Brașovă ’i s’a trimisă, de cătră intendența 
c. r. a corpului de armată ală 12-lea din 
Sibiiu, publicațiunea pentru liferația de 
rufe și pantofi pentru spitală. Pertrac
tarea oferteloră se va ține în 18 Octom- 
vre a. c. la intendență. Condițiunile de
tailate se cuprindă în caetele espuse la 
intendența corpului XII, precum și la 
tote spitalurile militare și la filiala de
poului de monture în Alba-Iulia. Des
pre acestă publicațiune se potă informa 
cei interesați în biroulă camerei de co
merciu și de industriă din Brașovă.

Aceleiași camere i-s’a trimisă publi
cațiunea privitore la arendarea alimen- 
tațiunei în modă de restaurațiune a spi- 
taleloră din Caransebeșu, Biserica-ATbă 
(Ung. Weisskirchen), Oradea mare și 
Debrețini. Cei interesați se potă in
forma la susă numita cameră în orele 
de oficiu.

Literatură.
Noulfî călindard de casă pe anulă 

1889. Anulă IX. Prețulu 30 crucerî. 
Brașovă, tipografia Alexi. Cuprinsulă: 
Generalulă Traiană Doda (portretă zinco- 
grafică.) Partea calendaristică cu călinda- 
rul iulian, gregorian, evreic și mohamedan. 

Printre foile luniloră se află câte o foiă 
albă pentru însemnări. Partea beletris
tică cuprinde: „Minunate suntă căile 
tale,44 novelă, de Theochar Alexi. Patru 
ilustrațiunl cu explicări. Mercuriulă seu 
argintulă viu, de Ioană Dima Petrașcu. 
100,000 de franci destre, de Ernst Le- 
gouve. Solvirea unui contă de liotelă. 
Regele și călăulă. Generalulă Traiană 
Doda (notiță biografică), Păcăliții păcă
liți, poveste de Gr. Șima ală lui Ioană. 
Fost’a... poesiă de Stană. Glume. Că- 
lindarulă alfabetică. Timbre, poștă, te- 
legrafă, târguri, anunțuri.

„Gazeta Sătenului44. Revistă ilus
trată pentru toți. Apare în R.-Sărată 
la 5 și 20 a fiăcărei luni, cu ilustrațiunl 
negre și colorate, dândă în cursulă a- 
nului celă puțină 12 tablouri mari colo
rate de încadrat. Abonamentele se fac pe 
ună ană, începă dela 5 Febr. și se plătesc 
înainte. Cei ce se aboneză în cursul anului 
primescă tote n-rile complete eșite dela 
5 Februarie. N-rl de probă și table de 
materii din toți anii se trimită gratis. 
Fiăcare colecțiune e completă, are table 
de materii detaliate și o elegantă co
pertă; er colecția anului IV e trasă în 
colori cu două cromolitografii. — Nr. 
15 (111) dela 5 Septemvre 1888 cu
prinde: Kocsis Pal urmeză: Kocsis Pâl.
— Cronica agricolă: C. C. Datculescu.
— Insectele care atacă rădăcinile Salcâ
mului: C. C. D. — Celă mai frumosă 
coniferă din lume: C. — Flori sălbatice 
din România (urmare); Achantus Mollis, 
Euphorbia Lathyris, Atropa Beladona, 
Aster Amellus: C. 0. D. — Strechia și 
Tăunele: D. — Mixandrele și Micșune- 
lele: Ună amatoră de flori. — Prazulă: 
C. — De ale deștepțiloră Unguri: Re
porter. — Din țeră: X. — Din locali
tate : X. — Buletinulă comercială. — 
Miscellanea: Ună economă română. Se 
mai află diferite gravuri negre și gravuri 
colorate.

CUNUNIA.
Dumineca trecută, în 4/16 Septemvre 

a. c. d-lăDr. Ștefanii Petroviciu, adjunctă- 
concipiantă la notariulă publică-regescă 
în Lugoșă, Mihail Besanu, șl-a serbată 
cununia cu amabila domnă Aurelia Șer- 
banu, fiica d-lui Iuliană Ianculescu, direc- 
toră executivă la casa de păstrare, totă 
din Lugoșă. La actulă cununiei a par
ticipată elita inteligenței române. Nași 
au fostă d-lă advocată Coriolanu Bredi- 
ceanu cu soția sa.

Sincerile nostre felicitări.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Reghinulu săsescii, 24 Sept. Ex- 

posiția industrială s’a deschisu ieri 
după amecțu în presența unui nu
meroșii publicu. După vorbirea de 
deschidere a președintelui Schuster, 
a salutată primarulu Gollner pe 
cei de față, er după acesta au ți
nută vorbiri delegații din Tergulu 
Mureșului. Exposițiunea este abun- 
dantă de obiecte și a dobândită 
ună frumosă succesă. Mai alesă des- 
părțămentulă lucrăriloră de mână 
femeescl conține multe obiecte 
demne de vecțută.

Viena, 24 Septemvre. Adunarea 
poporală conchemată pe c|iua de 
ieri cu programa: „partidele po
litice în Austria14 fu intercțisă. 
ErI s’a făcutu perchisițiă domici
liară în locuința editorului ca
rului „Gleichheit44 (Egalitate), a- 
cesta fiindă în prepusă, că face parte 
dintr’o conjurațiune secretă.

DIVERSE.
La bală. Ună tânără elegantă con

sulta, la intrarea sa în lume, pe ună al- 
tulă mai în vârstă decâtă elă. — Ce 
să vorbescă cu dănțuitorea mea ? — Apoi 
despre frumsețea ei. — Der dâcă n’o fi 
frumosă? — Atunci vorbesce-i de urîțe
nia celorlalte.

Logică copilărescă. Mama se adre- 
seză fetei: — Ce e asta Lili? Guver
nanta se plânge mereu de purtarea ta? 
— Schimbă-o, mamă, fiindcă mă cresce 
așa de rău.

0 stea interesantă. Nu peste multă 
vomă ave ocasiune d’a observa una din 
cele mai estraordinare stele ale firma
mentului în cea mai mare strălucire. A- 
cestă aspectă favorabilă nu se va mai 
repeta în cursulă următoriloră optă ani. 
Astronomii au botezată acestă astru 
„Miratt, adică admirabilă, fiind-că ne în- 
fățișâză diferite particularități enigma
tice necomune altoră stele; particulari
tăți, pentru care sciința n’a găsită încă 
o esplicațiune îndestulătore și naturală. 
Acestă stea se află în constelațiunea Chi
tului și s’arată ochiloră ca o stea de a 
treia mărime; puterea ei luminătore cresce 
treptată pănă spre finele lui Septemvre 
st. v. și după totă probabilitatea va fi 
atunci una din cele mai luminose stele 
ale firmamentului ■ nopturnă , rivalisândă 
prin lucirea sa cu stelele carului și ur
sului mare. Apoi după ce „Mira44 va fi 
păstrată câtva tirană acestă estra-ordi- 
nară lucire, lumina--sa va decresce, însă 
mai repede de câtă a crescută și erna vi- 
itdre ochiulă celă mai bună nu va mai 
fi în stare s’o mai veclă; numai cu aju- 
torulă unuiu bună telescopă se va desco
peri ună mică punctă luminosă acolo, unde 
în Septemvre a fostă o stea din cele mai 
frumose. Ocasiunea d’a observa acestă 
fenomenă estra-ordinară și forte intere
santă este câtă se pote de favorabilă în 
anulă curgetoră, fiind-că d’acum, când 
steaua n’a ajunsă încă la culmea strălu- 
cirei sale, puterea ei luminătore întrece 
forte multă acea a aniloră trecuțl și se 
mai află crescândă; apoi în cursulă ur
mătoriloră doi ani steaua nu va fi vi- 
sibilă decâtă puțină timpă și acesta nu
mai după medulă nopței cu o lumină 
multă mai slabă. Dela anulă 1891 pănă 
la 1895 steaua nu se va vede de locă, 
fiind-că atunci se află în apropierea so- 
relui. Celă ce voiesce să observe ună 
fenomenă atâtă de rară, câtă și de in
teresantă, cum puterea luminătore a unui 
astru cresce și decresce, are acum cea 
mai bună ocasiune. „Mira44 este fdrte 
lesne de descoperită pe firmanentă: ori
cine cunosce grupa Pleiadeloră (conste- 
lațiune de șepte) care pe la medulă nop
ței se află în partea orientală a cerului, 
o pote găsi fără dificultate. Suptă Ple
iada se află constelațiunea Hyadeloră cu 
„Aldebaran44, o stea de prima mărime și 
d’o lumină viuă roșiatică ; observatorulă 
n’are, decâtă a trage o liniă verticală pe 
linia imaginară între ambele grupe d’o 
lungime îndoită,, ca depărtarea acestoră 
constelațiunl, și acolo va găsi trei stele 
formândă ună triunghiu în capulă con- 
stelațiunei Chitulă, una din ele este steaua 
„Mira44.

Cursulu pieței Hrașovia
din 18 Septemvre st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vend. 9.48
Argintă românescă . „ 9.40 n 9.44
Napoleon-d’orI . . . „ 9.63 n 9.65
Lire turcescl . . . „ 10.94 n 11.—
Imperiali.................... „ 9.94 n 10.—
GalbinI.................... ,, 5.70 M 5-72
Scris, fonc. „Albina“6°/0 „ 10L- n —.—

„ n „ 67o „ 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 124.- u 125.—
Discontulă .... 6 72—87o pe ană.

Cursulă la bursa de Viena
din 22 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0.......................  101.30
Renta de hârtii 5°/0 ............................. 90.95
Imprumutulă căilor!! ferate ungare . 146.75 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 97.80
Amortisarea datoriei căii orii ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilor!! ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) . •. 112.50
Bonuri rurale ungare...............104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare.......... 104.50
Bonuri rurale transilvane..........104.70
Bonuri croato-slavone...............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

unguresc!!.............................................99.75
Renta de hârtiă austriacă .... 81.60
Renta de argintă austriacă .... 82.50
Renta de aură austriacă....................111.—
LosurI din 1860 .................................. 139.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 876.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 306.—
Acțiunile băncei de credită austr . . 312.90
Galbeni împărătesc! ............................ 5.76
Napoleon-d’orI........................................... 9.60
Mărci 100 împ. germane....................... 59.421
Londra 10 Livres sterlings .... 121.70

Editoră și Redactoră responsabilă:
□r. Aurel Mureșianu.
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Gunstige Gelddarlehen
erhalten selbstăndige Personen, welche eine ordentliche Jahres- 
wohnung und regelmăssigen Verdienst oder Einkommen haben 
und zw. Gewerbetreibende, Kaufleute, Beamte, Ofiziere, 
Privatiers, Grundbesitzer u. s. w. je nach Verhăltniss von 50 
fl. bis 1000 fl. als Personal k re di t gegen leichte monatliche 
oder dreimonatliche Abzahlung mit 6°/0 Verzinsung.

Auf griindbiicherliche Intabulation gegen 41/2°/0 und 5°/0 
auf Amortisation odei* ohne solcbe. Năhere Auskunft ertheilt:

G. A. STEINER, Budapest
156,3—1 Gr. Kârolyi-utcza 12.

Briefjichen Anfragen sind 3 Stuck Briefmarken beizuachlisesen.

Sz. 6513—1888. 157
tkv. szâmhoz.

Arveresi hirâetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

Barszân Katharina vegrehajtatonak Dr. Otrobân Nândor vegrehajtâst szenvedo 
elleni 716 frt. tfikekoveteles es jar. irânti vegrehajtâsi igyuben a brassai kir. 
torvenyszek teriileten levo Brasso varos hatâraban fekvo a brassoi 6460 szâmu 
tjkben toglalt 24801/1, 24801/2, 24801/3 hrszâm ingatlanak es annak tartalekaira 
az ârverest 1272 frt. ezennel ingatlanokra kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy 
ezen ingatlanok az 1888 evi October ho 22-ik napjân delelott 9 orakor ezen tlkvi 
hatosâg irodâjâban megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi 
âron aloi is eladatni fognak. <

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/o-ât 127 frt 20 kr. 
keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal szâmi- 
tott es az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikuldott kezehez le- 

tenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassoban 1888 evi Iulius ho 18-ik napjân.
A kir. torvenyszek mint telekkonyvi hatosâg.

Ad. 6122—1888 tlkvi szâmhoz. 159

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassai kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

Muntean R. George vegrehajtânak nehai Avram Bukura szăl. Stojka vegrehaj- 
tâst szenvedo elleni 200 frt. tokekovetelâs ds jâr. irânti vegrehajtâsi ugyeben a 
brassai kir. torvenyszek teriileten levo Holbâk kozsegeben fekvo o-holbâki 176 
szâmu tjkben 1085a/7, 1085&/7, 1086a, 1086&, 1087&, 1087a, 1088a, 1038& szâmok 
aloll foglalt fekvokre az ârverest 305 frt. ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban 
elreiidelte es hogy a fennebb ingatlanok az 1888 evi October ho 5-ik napjân 
delelott 9 orakor Holbâk kozsege hazânâl megtartandd nyilvânos ârveresen a 
megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât vagyis 
30 frt. 50 kr. keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 § âban jelzett ârfo
lyammal szâmitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. allatt kelt igazsâg
ugyministeri rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikuldott 
kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us drtelmeben a bânatpenznek 
a birdsâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszol- 
găltatni.

Kelt Brassoban 1888 evi Julius ho 4 napjân.
A kir. torvenyszek mint telekkonyvi hatosâg.

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

binevoiască a scrie pe cuponulil mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitti (jiarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se âboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și să arate și posta ultimă.

abonamentu pre anulu 1888
la

77

AMICULU FAMILIEI. f)iaru beletristicu și enciclopedicu-literaru— cu ilustrațiunl.— Cursultî XII. — Apare în 1 și 15 (ți 
a lunei în numeri câte de 2—3 c61e cu ilustrațiunl frumdse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteza cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Românilorfi de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni 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 tuturoru indiviflilorfi 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Diaru bisericescu, școlarii și literarii — cu ilustrațiunl. — Cursulii XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2’/2— 3l/2 c61e; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțilorii mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesu funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și îh urmă totu soiulu de a- 
mănunte și scirî cu preferința celorii din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulii întregii 
e 4 fl.—pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primesen (jratisu totu alii patrulea esemplarti.
Wumeri de probă se trim iții gratisii ori-cui cere.

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

Toți de aci se mai potii procura și următorele cărți din editura propria:

v

Apologie. DiscusiunI 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 românescî în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. U. și IU. Prețulă broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura HI. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

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

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

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina 0. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

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

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

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

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 copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Emesț Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Hermanu 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 gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună 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 cole. Preț. 60 cr.

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

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

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu- • 
sânte. Prețulă 30 cr.

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

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. H. Prețulă 30 cr.

îndreptării teoreticii și practicii pen
tru învețămentulu intuitivii în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vâțăt orii oră și a altoră bărbați de scdlă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 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 învS- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulă 15.f^„

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

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

Manualii de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. 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 multi! folosi! de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulîi 
i fl. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, 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 Trifu profesorii preparan- 
dială. Prețuli! 80 cr.

Cele mai eftine cărți” de rugăciuni:

Mărgăritarul^ sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumoșii ilustrată. Prețuli! unui 
esemplarti broșuratii e 40 cr., legații 
50 cr., legații în pânză 60 cr., legată 
mai finii 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxii 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuli! unui 
esemplarti 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. Prețuit! 
unui esemplarti e 10 cr.; 50—3 flor.; 
100=5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată 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 Christosti. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


