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Din causa sf. sărbători de mâne, diarulă 
nu va apără pănă Joi săra.

' Doda și Strossmayer.
(Articula finalii).

Brașovu, 13 Septemvre st. v.
Episcopului Strossmayer i se 

imputa din partea adversariloru sei 
mai aleșii, că a făcutu totdeuna 
oposițiune guvernului ungurescu 
și că nu este mulțumită cu pac- 
tulu ungaro-croatu esistentu.

Față cu acusațiunile ce se în
dreptă în contra conducătorului 
oposițiunei croate, apare totă mânia 
pentru telegrama, ce a adresat’o 
elu. la |Kiev, mai multu ca o 
binevenită ocasiune de a pute de
clara întrega activitate oposițională 
a episcopului Strossmayer ca duș
mană statului și instituțiuniloru 
lui.

Acesta înse pe noi numai în 
a doua liniă ne importă, întru 
câtu adecă raporturile dintre Croați 
și Unguri potu deștepta interesulu 
nostru. Ceea ce înse nu ne pbte 
lăsa nicidecum indiferenți este 
iaptulu, că adversarii noștrii se 
silescu a esploata telegrama lui 
Strossmayer, care pdte privi nu
mai persbna acestuia, și în con
tra nostră, cjicendu că după ce 
nici noi naționaliștii români nu 
facemu decâtu oposițiă. guvernu
lui ungurescu fiindu forte nemul- 
țămiți cu stările actuale din Un
garia și Transilvania, suntemu a- 
semenea dușmani declarați ai na- 
țiunei maghiare și ai statului.

Ciudată conclusiune. Și ea a- 
pare și mai ciudată, decane gân- 
dimu că în comparația cu Croații' 
noi Românii ardeleni, bănățeni și 
ungureni trăimu în t<5te privin
țele în nisce condițiunl cu totulu 
deosebite din punctu de vedere 
politicii și etnografică.

înainte de tdte nu trebue se 
uitămu, că Croații se bucură a<R 
de-o antonomiă națională destulu 
de însemnată în comparațiă cu noi 
Românii, cari amu ăjunsu în cur- 
sulii celoru douecjecl de ani din 

urmă earășl la starea dinainte de 
1848 de 'misera contribuens plebs.

Este clarii prin urmare, că a- 
tunci când oposițiunea croată pre
tinde o lărgire a drepturiloriî Cro
ației, nisuindu a recâștiga țării 
lorii deplina independență consti
tuțională și când de altă parte 
noi Românii despoiați de tdte drep
turile nostre politice-naționale pre- 
tindemu să nu mai fimu tratați 
ca una poporu cuceritu și rebela 
și nisuimu și luptămu pentru a- 
părarea esistenței ndstre naționale 
amenințate și pentru egala nostră 
îndreptățire, esistă orecare deose
bire intre motivele nemulțămirei 
Croațiloru și între acele ale ne
mulțămirei ndstre.

Episcopulu Strossmayer trece 
înaintea conaționaliloră săi ca unu 
representantu de frunte ală aspi- 
rațiuniloru slave progresiste. In- 
câtu aceste aspirațium privescă 
numai și numai libertatea și egala 
îndreptățire a popdreloru slave în 
acestă monarchiă e învederată că 
ele trebue să se unescăî și cu as- 
piraținnile nâstre, ale Româniloră. 
Pentru că, deși d-lă Tisza s’a ți
nută de cuventă și ne-a „strivită 
la părete “, n’amă încetată nici 
ună momentă de a aspira la o 
esistență liberă și demnă de ună 
poporă, care a adusă în cursulă 
vecuriloră atâtea jertfe pentru pa
tria sa.

Der trebue ca cinevase fiămare 
șovinistă ungură, pentru ca să 
cuteze a insinua Româniloră, că ei 
ară pute ave vreodată aspirațium 
cari să se potă concentra cu acele 
ale slavismului radicală laMcscva 
ori la Petersbnrgă.

Ce însemnă der grozava mâ- 
niă, ce s’a descărcată în pressa 
maghiară asupra năstră, a Româ
niloră, în urma Incidentului dela 
Belovar? Ce însemnă amenință
rile reptileloră din Clușiu la adresa 
„Strossmayeriloră“ din Ardeală? 
Ce însemnă „lecțiunea“ cu care 
șoviniștii voiescă se sparie pe pre- 
ținșii agitatori ai naționalitățiloră ? 
Ce ’nsemnă, în fine, tendențiăsa 

afirmare, că „Doda face totă ceea 
ce face și Strossmayer ?“

Tote aceste însemnă, că șovi
niștii în nisce momente, când 
crădă a fi ajunsă la culmea pu
terii loră, atesteză înaintea lumei, 
că suntă slabi și neputincioși și 
că fortărăța supremației și a des
potismului loră este clădită pe 
nisipă.

Decă! ei nu mai potă suferi 
nici oposițiunea legală a naționa
litățiloră nemaghiare și decă spre 
a o suprima cu totulă îșî iau re- 
fugiulă la apucăturile cele mai 
nedemne, la clevetirile cele mai 
dejositore numai ca să p6tă lovi 
în bărbații cei mai demni și le
ali, cari luptă pentru drepturile 
poporului, atunci trebue să se sem- 
ță slabi, fdrte slabi.

întâmplarea a voită ca tocmai 
în acele momente când șoviniștii 
se sileau a face să se restrângă 
dojenirea dela Belovar și asupra 
generalului Doda, să se colporteze 
prin 4iare faima, că trei deputați 
unguri din stânga estremă în frunte 
cu Mocsary aruj voi să constitue 
o nouă partidă pentru împăciuirea 
naționalitățiloră.

Era în adevără ciudată lucru 
ați înfățișa pe Doda întinejendă o 
mână lui Strossmayer ear cea
laltă trinității Mocsary, Pazmandy, 
Eâtvos.

Insă unulă din aceștia din urmă 
s’a grăbită a nimici în germenele 
său ună asemenea visă.

Voinicosulă Pazmandy Dezsâ 
s’a grăbită a declara urbi et orbi, 
că elă nu cunosce nici unu felii de 
naționalitate, ci numai cetățeni maghiari 
și că pentru supremația națiunei ma
ghiare e gata a jertfi, totulu.

Etă resolvarea enigmei des
pre starea sufletescă a șovinismu
lui ungurescă. Etă esplicarea pen
tru ce ei vădă în tote părțile numai 
Strossmayeri.

Der fiți pe pace, bravi șoviniștf, 
căci ilusiile |văstre orbe voră ră
mâne și încercările văstre zadar
nice voră fi!

Doda și Strossmayer potă se 
cadă, der principiulă dreptății și 
ală egalei îndreptățiri nu va pute 
fi sugrumată nici cu cinci milione 
de procurori!

MS miniștrii ie culte ji iistrnclimie.
„Pester Lloyd££ scrie despre 

contele Albin Csaky, care a fostă 
numită în loculă lui Trefort, ur- 
mătărele:

Noulă ministru s’a născuta în 1841 
în Krompach în comitatulă Zips. Elă 
este fișpană ereditară și dela 1867 și 
fișpană adevărată ală acestui comitată, 
comandoră ală ordinului Leopold și ală 
ordinului papală „Grigorieu; în anulă 
trecută elă a -fostă numită vicepreșe
dinte ală camerei magnațiloră. Pe tS- 
remulă administrației contele Csaky, care 
aprope de două decenii stă în fruntea 
unui comitată, ce se numără între cele 
mai bine administrate în țeră, este re
cunoscută ca capacitate- In anchetele, 
cari au pregătită reformele administra
tive, a jucată și elă ună rolă însemnată. 
Mai târdiu s’a ocupată cu reforma ca
merei magnațiloră și apoi cu pregătirea 
camerei magnațiloră și apoi cu pregă
tirea proiectului de lege privitoră la re
forma municipiiloră.

In anulă 1880 ’i s’a oferită portofo
liul ministeriului comună de finanțe și în 
a. 1881, ministeriul de comunicațiune; der 
atunci elă a refusată de a primi aceste 
posturi din cause private, mai alesă din 
causa sănătății sale sdruncinate. Contele 
Csaky este forte activă ca președinte 
ală multoră reuniuni culturale și patrio
tice ce se află pe teritoriulă comitatului 
administrată de elă. Elă a scrisă multe, 
articule în diferite diare referitoră la 
administrațiune. Noulă ministru e con
dusă de nisce idei adevărată liberale, 
are ună viu interesă pentru literatură, 
îi place cu deosebire musica clasică, și 
este stimată de cunoscuții lui ca ună 
bărbată de-o cultură modernă deosebită. 
In desbaterea legii pentru căsătoria 
mixtă a luată parte, ținendă o cuvân
tare strălucită; elă încă a fostă pentru 
legea acesta. Soția sa, născută contesa 
Anna Bolza, este o damă forte cultă

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “

(3)

Despre educaținnea de sine inși. 
(Subiectulă unei conferințe ținute la Ate- 

neulă din Craiova).
(Urmare.)

De întâia trebuință suntă astfelă cu- 
noscințele pentru susținerea și ameliora
rea materială a existenței, apoi cultiva
rea literaturei și arteloră pentru înfrum- 
sețarea și inobilirea ei.

Cea mai însămnată parte în acestă 
lucrare pentru propria educațiune este, 
fără îndoielă, disciplinarea voinței și în- 
frenarea pasiunilor^ seu domnia peste 
sine însuși,'și, încâtă e cu putință, mo
bilarea caracterului. In acesta stă ade
vărata educațiune. Fără ea totă sciința 
nostră, tdtă averea și celelalte bunuri, 
au. puțină valore. Ună caracteră virtu- 
osă și nobilă e cea mai scumpă avuție, 
cea mai mare gloriă. „Ună astfelă de 
suflet!)11, elice Edgard Quinet în ultima 

carte L’espri nouveau, „ună astfelă de su- 
fletă, cum se află încă, mare, curată, ge- 
nerosă, este pentru poporală ce l’a năs
cută o comoră inai mare, mai utilitară 
decâtă tote fondurile secrete întrebuin
țate pentru siguranța publică seu fondu
rile întrebuințate pentru crescerea vite- 
loră. Elă este modelulă, după care se 
for-meză ceilalți, decă mai este ună sin
gură locă pentru demnitatea ome- 
nescă.“

„Acestă sufletă“ — adauge Quinet 
cu malițiă — „care se învălesce în dreptă 
și, ca se spunemă cuventulă ridiculă, în 
vertute, conține în sine mai multe părti
cele de aură curată, decâtă mulțimea 
brodată întraurită a dignitariloră, a de- 
putațiloră binecugetătorl, a funcționari- 
loră, cu tote jurămintele loră, a archi- 
episcopiloră și episcopiloră infalibili și a 
impiegațiloră de prima clasă, începândă 
dela 1815.“

Și cu tote acestea, majoritatea ome- 
niloră se gândescă mai puțină la câști
garea și înmulțirea acestui mare bună al u 

culturei morale, decâtă a plăceriloră. 
Toți caută seu dorescă celă puțină a se 
hrăni bine, a se îmbrăca frumosă, a "lo
cui comodă, a petrece ; puțini se silescă 
însă a-șl înfrena lăcomia, ura, invidia, a 
umaniza animalulă primitivă, care există, 
mai multă seu mai puțină, în fiă-care din 
noi; a pune mai multă ordine și consci- 
ință în afacerile loră decâtă pănă aci, a 
fi mai drepți și mai binevoitori cu 
alții.

In adevără, regularea caracterului 
morală este cea mai grea parte a edu- 
cațiunei; însă nu e cu neputință. Mij- 
locele pentru acesta suntă sciința, reflec- 
siunea și deprinderea. Asociază în min
tea ta ideea unei pasiuni seu fapte imo
rale cu relele ce urmeză dintr’ensa, și, 
prin ună continuu controlă asupra ta 
însuți, deprinde-te a le încunjura. Greu
tatea • seu chiar imposibilitatea, ce vei 
simți la începută, se va micșora treptată 
și vâ fi cu atâtă mai mare mulțumirea ce 
vei încerca mai târdiu prin învingerea di- 
ficultățiloră.

Decă cetimă viețele omeniloră iluș
tri, vedemă că pentru toți, preocupațiu- 
nea de căpeteniă a vieții era ameliora
rea seu perfecționarea morală. DupăSo- 
crate și filosofii următori lui, mai alesă 
cei din scola stoică, acesta era întregă 
misiunea filosofiei. Acelă mare înțeleptă 
ală antichității spunea însuși, că avuse
se din natură aplicări rele cari, desvol- 
tându-se neînfrenate, ară fi putută face 
ună omă vițiosă din elă, der care din re- 
flexiune și o continuă educațiune de sine 
însuși a devenită ună sublimă modelă de 
vertute și înțelepciune.

Multă instructivă în acestă privință 
este vieța lui Franklin, descrisă de elă 
însuși în memoriele sale. Acestă bine- 
făcătoră ală omenirii, pe mormentulă că
ruia stă frumosulă epitafă: ^Hapzât 
caelo fulmen sceptrumque tyrannis'1, năs
cută din poporă, ajunse prin sine însuși 
la o frumosă gloriă ca omă de sciință, 
ca omă politică și ca mare caracteră. 
La etatea de 26 de ani, căsătorită deja, 
se afla încă în serviciulă unei tipografii 
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și prin nisuințele ei patriotice șl-a câș
tigată multe merite în comitatulă Zip- 
sului.

RecnrsulH de nulitate alu d-lni Traianu Doda.
(Compusă de apfirătorulfl. EotVos) 

(Urmare.)
VII.

Producerea dovediloru s’a făcută de- 
fectuosă, ciuntată și cu vătămarea legei, 
deorece originalul^ imprimatului, ce re
presents obiectulă acusării, nici nu s’a 
arătată juraților fi, nici nu s’a cetită îna
intea acestora. Acesta stă în contra- 
dicere cu §. 49 ală procedurei de pressă. 
Este adevărată, că traducerea s’a cetită, 
însă atâtă legea, câtă și praxa legei es- 
presă pretinde să se cetescă imprima- 
tulă în originală și decă s’ar fi dovedit 
că între judecători,. între jurați, seu în
tre alte persone aplicate în serviciulă 
justiției se află vre unulă, care nu înțe
lege imprimatulă în originală: numai a- 
tuncl, la totă casulă însă numai în ală 
2-lea rândă ar fi trebuită să se cetescă 
traducerea.

vm.
Imprimatele ce se ținu de obiectulă 

acusațiunei și suntă neapărată necesare 
pentru înțelegerea aceluia, nu s’au cetită, 
vătămându-se astfelă legea, ba au fostă cu 
totulă eschise dinaintea jurațilorîl.

Acusatorulă publică adecă înțelege 
imprimatulă meu cu totulă altfelă de 
cum îlă înțelegă eu. Acusatorulă pu
blică afirmă, că eu am vrută să agiteză 
contra națiunei maghiare; eu însă afirm, 
că am vrută să informeză pe alegătorii 
mei despre atitudinea ce au s’o ia cu o- 
casiunea alegerei de deputațl față cu 
partida guvernamentală, ce ’ml sta îm
potrivă mie și. partidei mele. Mai departe 
acusatorulă publică afirmă, că eu prin 
imprimatulă meu țintescă în secretă a 
înființa Daco-România; eu însă afirmă, 
că am vrută să pregătescă pe alegătorii 
mei pentru nouăle alegeri de deputațl 
dietall, cari în cerculă Caransebeșului 
erau în ajună de a se face. Așa dâră 
înaintea jurațiloră sta, seu mai bine dis 
ar fi trebuită să stea întrebarea: ore, 
care din doi înțelege bine cuprinsulă im
primatului meu: acusatorulă publică, 
său eu ?

Eu totă în același timpă, și în le
gătură unulă cu altulă, am dată publi
cității două imprimate, ce trebuescă îm
preună judecate și cumpănite pentru a 
pute face posibilă ca să -fiă înțelesă co
rectă și imprimatulă incriminată. Unulă 
dintre imprimatele mele este epistola, 
ce-o adresasemă președintelui dietei; al 
doilea imprimată ală meu este apelulă 
prin care li-am făcută alegătoriloră mei 
cunoscută înțelesulă acelei epistole. A- 
cesta apare fără îndoelă din următorele 
cuvinte ale imprimatului incriminată, 

cari cuvinte s’au cetită în traducere și 
înaintea jurațiloră:

„Pe dând pentru mai bună orien- 
„tare a vostră, conformă datori: ței mele, 
„vină a vă aduce la cunoscință atinsulă 
„pasă ală meu, faeă într’una să urmeze 
„traduse în limba maternă, în întregu 
„cuprinsulă loră, literele, ce am adresată 
„în acestă privință Esceîenței Sale d-lui 
„Toma de Pechy, președinte alu casei 
„representanțiloră țărei. Cetiți, esami- 
„națl, cumpăniți și consultați între Voi, 
„și faceți-vă judecata. Numai încă două 
„lucruri am a Vă pune la inimă. “ etc.

Etă, din aceste cuvinte și din în- 
tregă cuprinsulă scrisorii mele se vede 
fără îndoelă, că epistola mea adresată 
cătră președintele dietei formeză o parte 
întregitore a imprimatului incriminată, 
așa că e imposibilă a se stabili pe de
plină înțelesulă imprimatului meu, trasă 
la- bănuială, fără acea epistolă. După 
ce însă acestă parte esplicătore, lămuri- 
tore, ba chiar întregitore a imprimatului 
meu incriminată, nici în originală,, nici 
în traducere nu s’a arătată și nu s’a 
cetită înaintea jurațiloră: din asta causă 
— pe lângă vătămarea grea a §-lui 49 
din procedura de pressă — jurații peste 
totă n’au putută fi în posițiă de a cu- 
nosce pe deplină causa și scrisorile mele 
incriminate și astfeliu n’au putută fi în 
posițiă de a aduce o consciențiosă hotă- 
rîre de condamnare seu de achitare.

i

IX.
Prin procedarea juriului și a Tribuna

lului și prin sentința meritoria adusă de 
ambele, s’a vătămată acea parte din consti- 
tuțiune, care garant ăză deputațiloră drep
tulă de libertate a curentului.

Eu adecă fusesem alesă în 20 Iunie 
1887 ca deputată dietală în cerculă elec
torală ală Caransebeșului și la 17 De- 
cemvre 1887, ca deputat dietală, devenii 
membru ală legislațiunei. In calitatea 
acesta adresai în luna lui Octomvre 
1887 o epistolă oficială cătră d-lă Pechy 
Tomas, pe care, asemenea în modă ofi
cială, o comunicai la 14 Octomvre 1887 
cu alegătorii mei și acestă comunicată 
oficială ală meu s’ a pusă ca obiectă ală 
acusațiunei în causă de pressă. împre
jurarea, că în timpulă numită, nu m’am 
presentată în parlamentă, nu mi-a schim
bată calitatea mea de deputată.

Acusatorulă publică ar pute să dică 
însă, că tote aceste esemple se referescă 
la alte cestiunl și nu la cestiunea de na
ționalitate. Der cestiunea naționalități- 
loră este totă așa ună obiectă constitu
țională și legislativă, ca ori care altă 
cestiune și deputatulă are dreptulă și da- 
torința de a se ocupa cu ea tocmai așa, 
ca cu ori ce altă cestiune. Der încă și 
pe terenulă cestiuniloră de naționalitate, 
unii dintre deputății sasi ardeleni au con
tinuată în cei 7—8 ani din urmă atâtă 
în pressă din patriă, pată și în cea din 
afară, în legătură cu mișcarea cunoscută 
de „Schulverein", o astfeliu de agitațiune, 

care pentru națiunea maghiară apare cu 
țpultă mai păgubitore, decâtă imprimâ- 
tulă meu. Și totuși nu s’a trasă la răs
pundere în asemenea modă nici ună de
putată sâsă, pentru-că guvernulă și față 
cu apeștia a respectată imunitatea liber
tății de cuvântă a deputațiloră.

Constituțiunea maghiară are părți 
scrise în legi- și în ordinațiunl cu pu
tere de lege, def are și astfeliu de părți, 
cari, deși nu suntă scrise, au fostă sane, 
ționate printr’o praxă de secuii. Ună 
asemenea dreptă’ constituțională vechiu 
este și acela,, după care deputatulă die
tală alesă se pote sfătui liberă cu ale
gătorii săi și păte să comunice cu aceș
tia cugetele, ideile și proiectele sale, a- 
tâtă pe calea preșsei, câtă șiiîn scrisă 
și verbală. Decă acestă drepță s’ar de- 
nega, s’ar nimici, său s’ar restringe, a- 
tuncl s’ar s irș cu sistemulă dă repre- 
sentare și cu constituționalismulă, ce se 
baseză în elă. Intre deputațl și alegă
torii săi nu esistă contractă;. alegătorii 
nu au dreptă de. îndrumare și da revo
care față cu deputatulă, și deputatulă 
nu are dreptă de dispunere asupra ale
gătoriloră. Așa der raportulă dintre de
putat și alegătorii săi trebue să consiste 
în unitatea convicțiunei asupra cestiuni
loră publice ale legislațiunei, care uni
tate este însă cu totulă imposibilă, decă 

■se restrînge dreptulă de liberă cuventă 
și de liberă sfătuire între deputațl și a- 
legătorî și decă lângă deputațl stă pro- 
curorulă și procedura pei ajă, ca să tâ
rască înaintea judecătoriei penale cuvin
tele, ideile și proiectele pronunțate în 
scrisă prin cuventă seu prin con
sfătuire.

Ar fi în mare rătăcire acela, asupra 
constituțiunei patriei nostre, care ar sus
ține, că imunitatea deputatului în ceea 
ce privesce dreptulă său de liberă cu
vântă și folosirea acestui dreptă se măr- 
ginesce numai între zidurile clădirei par
lamentului, și că afară de zidurile aces
tea elă nu mai esistă. Acestă dreptă 
și acestă imunitate trebue să se estindă 
de faptă și asupra schimbului de idei 
dintre deputată și alegător’ă, întâmple-se 
acesta pe calea pressei, a scrisorei, seu 
a vorbirei, pentru-că fără de acesta ra
portulă dintre deputată și alegător și-ar 
perde caracterul său moral și instituțiu- 
nea representanței poporului ar degenera, 
în usurpare.

Dreptulă constituțională ală depu
tatului de liberă cuvântă și de liberă 
sfătuire față cu alegătorii săi totdeuna 
a fostă respectată și susținută neatinsă 
atâtă din partea dieteloră, câtă și din a 
domnitoriloră și a guverneloră și suntă 
triste acele pagine ale istoriei constitu
ționalismului patriei nostre, cari mărtu- 
risescă despre vătămarea acestui dreptă. 
înainte cu 50 de ani guvernulă a vătă
mată acestă dreptă constituțională în 
persona baronului Nicolau Vaselyenyi și 

a ■ contelui .Gedeonă Rhaday și din causa 
cuvinteloră scăpate și a proiecteloră pro
nunțate în cursulă unei discusiunl, ce a 
urmată înaintea alegătoriloră în cestiunl 
privitdre la legislațiune, , au. trasă la răs
pundere pe baronulă Nicolae Veselyenyi 
și pe contele Gedeonă Rhaday și i-au 
târîtă prin procuroră înaintea tribunalu
lui penală. Der procederea acesta a gu
vernului a fostă declarată în dietă de 
cătră trimișii tablei de ună .gravamenă 
constituțională din cele mai grele 'ale 
țărei și dieta nu S’a liniștită pănă atunci, 
pănă când nu, s’a delăturată acestă gra
vamenă. Franciscă Deak, acestă înțe- 
leptă ală națiunei - de fericită aducere a- 

. minte, vorbindă la acestă cestiune în 
ședința restrînsă a deputațiloră, ținută 
la 2 Octomvre 1839, și accentuândă plân
gerile privitdre la liberulă cuvântă și 
la greua che'mare a legislatoriloră, și-a 
terminată discursulă cu următorele cu
vinte : „Uecă asupra capeteloră acelora, 
cari au pășită pe cărarea de legislatoră, 
atârnă paloșulă puterei supreme, atunci 
s’a sfîrșită cu progresulă în Ungaria. 
Dâcă vomă ajunge aici, cinstite ordine 
și sfaturi, atunci mai bine să ne dămă 
josă de pe acelă pedestâlă de legislatoră, 
care între asemeni împrejurări de sigură 
că va fi națiunei măi multă spre rău, 
decâtă spre folosă.11

De 40 de ani există în patria nostră 
constituția, ce se întemeieză pe princi- 
piulă de representare a poporului în par
lamentă. In timpulă acesta au fostă 
conchiămate 10 diete și în parte au și 
fostă ținute, și în acestă timpă niciodată 
nu s’a întâmplată casă, ca ună guvernă 
legală ungurescă să fi trasă înaintea ju
decătoriei penale prin procurorulă pe ună 
deputată pentru asemeni idei și proiecte, 
pe care aceste în calitatea sa de depu
tată le-a comunicată în modă oficială 
cu alegătorii săi. Pe timpulă stărei de 
asediu sub Haynau s’a întâmplată în a- 
devără ună asemenea lucru cu deputății 
dietei dela 1848, der guvernarea lui 
Haynau nu este considerată în istoria 
vieței statului nostru nici ca maghiară 
nici ca legală.

Ună guvernă legală maghiară n’a 
intentată niciodată ună asemenea pro
cesă, ca acela ală lui Doda. Ce tote că 
fost’au deputațl, ale căroră idei și pro
iecte de multe ori au lovită multă mai 
tare în legea penală, decâtă acestă im
primată, presentată aici ca obiectă ală 
acusațiunei. (Va urma.) ’T

SUIRILE DILEI.
„Luminatorului14 i ■ se raporteză, că 

locuitorii din Caransebeșă și împrejurime 
manifestară ună interesă atâtă de mare 
față cu procesulu de pressă alu d-lui ge
nerală Traiană Doda, încâtă tote biletele 
de Intrare la pertractare se luară deja

în Filadelfia. — „Cătră acestă timpă“ — 
ne spune dânsulă — „formai cutezătorul 
și anevoiosulă plană de a ajunge la 
perfecțiunea morală. Doreamă să-’ml pe- 
trecă vieța .fără a face nicl-odată vre-o 
greșală; voiamă să fiu domnă pe totă ce 
m’ar fi putută face sâ greșescă : apli
carea naturală, societate seu învățu. Fi- 
ind-că cunosceam, seu credemă că cu- 
noscă binele și râulă, nu înțelegeamă pen
tru ce să nu potă face pe unulă și să 
măferescă de celălaltă; însă în curândă 
observaiu că am întreprinsă o lucrare 
mai grea decâtă îmi închipuisemă la în
cepută. Pe când îmi ațintemă totă lu
area aminte, ca să mă ferescă de o gre- 
șelă, adeseori cădeamă în alta fără se iau 
semă : învățulă profita de ori-ce neluare 
aminte; seu mai bine, aplicarea era mai 
tare decâtă rațiunea.14

Conchise în fine, că nu e destulă a 
ave convicțiunea, că este în interesulă 
nostru a fi virtuoși; că trăbue încă multă 
stăruință pentru a ne desățva de unele 
deprinderi rele, și a ne câștiga altele 
bune. Ca să ajungă aci adoptă următo- 

, rulă metodă : Schiță ună plană de mo
rală, în care, sub două-spre-dece numiri, 
cuprinde tote virtuțile, pe cari le credea 
necesare seu de dorită, punândă după 
fiă-care preceptulă și instrucțiunea ei.

Deși biografia lui Franklin, împreună 
cu memoriile și alte scrieri ale sale, se 
află publicate în limba română de d. I. 
M. Riureanu, sub titlulă: Franklin: Opere 
alese, credă că nu va fi de prisosă a a- 
răta și aici planulă educațiunei sale per
sonale. AstădI, când împreună cu cre
dința religiosă, au slăbită atâtă de multă 
și ideile morale întemeiate pe ea, res- 
pândirea câtă mai întinsă a unoră ase
menea exemple și precepte morale nu 
pote fi decâtă folositore. Etă acelă 
plană:

1. Cumpătă. Nu mânca pănă la în- 
greuiare, nu bea pănă să te amețeșcl.

2. Tăcere. Nu vorbi decâtă ceea ce 
pote fi folositoră ție și altora; ferește-te 
de conversațiunile deșerte.

3. Bună renduălă. Fiăcare lucru să-și 
aibă loculă său, și fiăcare parte din afa
cerile tale, timpulă său.

4. Besoluțiune seu hotărîre. Fi.hotă- 
rîtă a face ceea ce ești datoră șă faci 
și fă ceea ce ai hotăriță fără stră
mutare.

5. Cruțare. Nu face nici o cheltuială 
decâtă pentru binele tău seu ală altora; 
adecă nu cheltui nimică fără trebuință.

6. Sîrguință. Nu perde timpulă; o^ 
cupă-te totdeuna cu ceva folositoră; re- 
ține-te dela ori-ce lucrare deșertă.

7. Sinceritate seu bună credință. Fe- 
resce-te de ori-ce prefăcătoria; cugetă
rile tale să fiă nevinovate și drepte, și 
vorbele să-ți fiă potrivite cugetăriloră.

8. Dreptate. Nu face rău nimănui, 
nedreptățindu-lă în interesele sale, ori 
neîngrijindă a-i face binele, la care te 
obligă datoria.

9. FLoderațiune. Fereșce-te de orice ex- 
cesă; nu te supăra de nedreptățirile ce 
ți se facă, pe câtă credl că nu ești vi
novată.

10. Curățeniă. Nu suferi nici o ne
curățenia, nici pe corpulă tău, nici pe 
vestmintele tale, nici în casa ta.

11. Liniște. Nu te turbura de nimicuri, 
seu de întâmplări obicinuite, pe cari nu 
le poți încungiura.

12. Castitatea în relațiunile căsă
toriei. ■ i .

La începută lista cuprindea numai 
aceste douăspredece virtuți, însă ună 
quaker, amică ală său, îi observa cu bu
nătate, că este sumeță, că în conversa- 
țiune nu se mulțumeșce numai să aibă 
dreptate, ci vre să probeze că alții se 
amăgescă ș. a. Elă se determină deci 
să scape de acestă vițiu și adause a 
treispredecea virtute: ,

Umilință. Imiteză pe Christosă și 
Socrate.

Voindă să ajungă la perfecțiune în 
tote aceste virtuți și vădândă că-i este 
cu neputință de a se deprinde în tote 
deodată, le luă pe rândă, una câte una, 
în ordinea arătată, reflectândă, că pri
mele virtuți câștigate îi voră înlesni câș
tigarea celorlalte.

(Va urma.)
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cu o săptămână mai ’nainte. Publică 
numărosă se îngrămădi înaintea tribu
nalului încă multă mai ’nainte de înce
perea pertractărei. . La pertractarea, ținută 
în presența mai multoră sute de omeni, 
tdte foile fruntașe din Budapesta avură 
raportorii loră, asemenea avură raportori 
(fiarele din Caranseb'eșă și din provinciă, 
așa că aceștia nu mai putură să încapă 
în odaia laterală, menită pentru ei, ci 
pentru o parte din ei 11-se făcu loc pe banca 
menită pentru acusată. ' La amedă mul
țimea Româniloră se adună într’o gră
dină, unde luorară o adresă de aderință; 
pe care o trimiseră generalului Doda. 
Si mai mulțl Români Se întruniră săra, 
la’ cina comuna. Dlă apărătoră C. Jlb'i- 
Vds încă îșl manifestă dorința de. a lua 
parte la acostă cină cdmună și Românii, în- 
țelegendă de- acesta, îlă și invitară întră 
ei. Se rostiră a Ci mai multe toastez dlă 
N, Oncu toasta în onorea generalului, 
M. Stănescu pentru apărătorulă Eotvos, 
er dlă EbtvSs mulțămi pentru onorea și 
atențiunea de care a fostă împărtășită, 
mărturisi, că stricăciosulă curentă șovi- 
nistică este adl domnitoră și ține pe 
mulțl Maghiari în lanțuri; aceștia însă, 
di d-sa, suntă nebuni (bolondok) și-și 
încheiă vorbirea ridicândă paharulă pen
tru domnele române.

* *'* '
„Biserica și Șcălau din Aradă pri7 

mesce din Budapesta scirea, că s’a resol- 
vițu deja primulii procesă de despărțire hie- 
rarchica intentată de Români contra Ser- 
bilojză. Se scie, că în diecesa Aradului 
se află mai multe comune cu popula- 
țiune mixtă, în cari Românii, deși Se află 
mai în tote comunele în majoritate, suntă 
supuși hierarhiei serbescl, lipsiți fiindă 
de mângâierea de a-șl ave și ei o bise
rică națională română, în care să potă 
audi sântele rugăciuni în limba loră ma
ternă. împrejurarea acesta, precum și 
adese-ori purtarea prea despotică din 
partea Serbiloră, i-a hotărîtă pe Ro
mâni să se desparță de Șerbi și să-și 
elupte cu bărbățiă autonomia loră bise- 
risescă. Primulă procesă resolvită de fe- 
liulă acesta, după cum ’i se raporteză 
așa-deră foiei „Biserica și Școla4 , este 
procesulă intentată de Românii credin
cioși din comuna Satu-Chine&ă. Curia să 
fi resolvită acestă procesă cam în sen- 
sulă, ca averea comună a bisericei și 
școlei să se împartă proporționată între 
Români și Șerbi după numărulă sufiete- 
loră. Se speră, că totă în asemenea 
modă șe va purcede și la despărțirea 
Româniloră din celelalte comune mixte 
supuse hierarchiei serbescl, ceea ce, în 
adevără, ar fi forte de dorită.

* * *
Se anunță din Austria mortea prin

țului de Șchwart&enberg, proprietarulă celă 
mai bogată ală monarchiei. Poseda nu 
mai puțină de 46 leghe pătrate pămentă 
în Boemia, fără a mai pune la socotelă 
ună numără mare de castele, de ferme, 
de f&șii de pămentă în Tirolă, în Austria 
de.'.josă .jși în Ungaria. Făcea parte din 
Camera senioriloră. La Viena ținea cu 
socoteala lui ună felă de falanster în care 
fiii „supușiloră săi4, ce ’șl facă studiile la 
Viena, găsiau masă și adăpostă gratis. 
Era 'ună; senioră mare, prea generosă, 
espeditivă în afaceri și, mai pe susă de 
tote, patriotă ardentă. De aceea era forte 
populară prin ceea ce numea elă în glumă 
regatulă lui Schwartzenberg.

* * *
Adunările de controlă ale lionveițiloră 

din raionulă de întregire ală jumătății 
de brigadă de infanteriă reg. ung. 23 
se voră ține de astă dată în lunile Oc
tomvre și Noemvre în ordinea următore: 
în 1. Octomvre în cerculă Baiei de 
Crișă, în 3 Oct. în ală Bradului, în 5 
Oct. în ală Mureșă-Iliei, în 7 Octom. 
în ală Devei. în 8 Oct. în orașulă Deva, 
în 10 Oct. în orașulă și cerculă Unie- 
ddrei, în 12 Oct. în orașulă și cerculă 
Hațegă, în 14 Oct. în cerculă Puiului, 
în 16 Oct. în cerculă Petroșeniloră, în 
18 Oct. în orașulă și cerculă Orăștiei,

în 20 Oct. în cerculă Geoagiului, în.<22 
Oct. în cerculă Vințului de josă. (Ofi- 
ceră de controlă: Locotenentă Anton 
Varteresz, oficeră pentru evidență.), în 
25 Oct. în orașulă Visocna, în 27 Opt. 
în cerculă HususSului, în 28 în ală Bla- 
șiului, în 31 în ață Iemotului. — In 
Noenwre: în 2 cerculă Dicio St. Mărti- 
nului, în 4 ală Mediașului, în 5 în ora
șulă Mediașă, 6 în orașulă și cerculă 
Elisabetopole, 8 în Sighișora, 9 în cer
culă Crișului, 11 în ală Agnitei, 13? jn 
ală No (frigului, .16 'ală Săliștei, 17 îngălă 
Miercurii și Poienii, 18 îp. .ală Konții, 
19 în orașulă și .cerculă Sebeșiu, 21 în 
cerculă Sibiiului, 22 în Sibiiu. (Oficeră 
de conțrolă: căpitană Hazay, oficeră de 
întregiră).

*

* * ’ . -'P,Se scrie din Milano (Italia),' că tend- 
irulă română G-abrielescu a făcută furori 

»pe acolo; acum -este în America, unde 
ot ne succese cu Aida și Faust. A dată 
ună beneficiu la Cordova‘și după repre- 
sentațiă societatea „Banal4, La oferită 
ună ceasornică în vâldre. de 5000 lei. 
Tenorulă Dimitrescu s’a îmbarcată pen
tru Neapoli, de unde plâcă în Austria.

< , * ■ * *
Iată, după ună documentă engle- 

sescă, cantitățile.de cereale ce voră trebui 
importate pentru consumațiune, de urmă- 
torele țâri: Francia 20,358,000 hectolitrii, 
Englitera 49,436,000; Belgia. 6:979,000 
Olanda .4,943,000; Germania 5,816,000; 
Elveția 4,943,000; Italia 7,851,600 hec
tolitri. Recolta în Indii fiindă evaluată 
mai susă de mijlociă la 7,225,000 tonne, 
acăstă țeră va pute furnisa o parte con
siderabilă în țările cari au necisitate de 
importațiunl de cereale.

** *
„Bis. și Școla" din Arad, află că comite- 

tulă permanentă va propune, în adunarea 
qomitatensă, ca în comunele dela Radna 
pănă la Covasențiu să se începă culesulu 
viiloră în 1. Octomvre nou, er dela Siria 
încolo în 8 Octomvre nou. Culesulă în 
anulă acesta nu promite multă, deorece 
abstragândă dela împrejurarea, că multe 
vii din promontoriulă arad ană sunt pus
tiite de filoxeră, — prin seceta, ce a 
domnită în timpulă din urmă, s’a împe- 
decată desvoltarea struguriloră. In pri
vința calității însă se speră, că vinulă-va 
fi bună.

■ I • .

<■?

că opfilă, la' care vini. a deschide abo- 
namentă, este destulă de interesantă și 
și se vinde cu prețulă moderată de 60

-rr, ' ’v .«L .11 I ,cr. Blașă, '31 ’Augustă 1888. —
Dr. Ioană Ardelenă, 

■' - prof, de filologia clâssică.

In partea primă a opului menționată, 
Dr.ț Ardeleanu a espusă pe scurtă 

fasele credințe’ creștine la Români delâ 
încreștinarea loră pănă la începutulă se
cuiului ală XVIII-lea, er în partea a 
doua, pe care o anunțămă aci, se trac- 
teză istoria Româniloră din diecesă ro- 
mano-catolică a Oradiei-marî înainte, și 
după propagarea Calvinismului, se des
criu dificultățile, ce întâmpinară Româ
nii gr. cat. aflători în acea diecesă pen-.

; . . • " tru restaurarea dieceșei romane gr., cat., 
în .urmă se npr,eză întâmplările acelei 
diecese dfela restaurarea ei (1777) pănă 
la mortea episcopului Ignățiu Darabânth 
(1805). ■ In partea din urmă a tomului 
din vorbă se cuprinde o frumosă colec- 
țiune d.e documente istorice..,.

Idlu
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La „petrecerea de dansă4- arangiată 

cu ocasiunea sânțirei’ bisericei gr., cat. 
din Crasna-Horvată, s’au' încasată' urmă- 
torele șuprasolvirl dela d-nii:. ,An,dreiu 
Cosma din Șimleu 3 fl. ,50 cr., Teodoră 
Lenghel din Strență 3 fl. 50 cr., Vasilie 
Mica din Odorheiu 1 fl; 50 cr., Alimpiu 
Barbolovieiu din Șimleu 1 fl., Ioană 
Moldovană din Bănișiorăj 1 fl., .Lauren- 
țiu Sima din Marină 1 fi. .50 cr., Gra- 
țiană Flonta din ..Câțielulă română 1 fl., 
Gregoriu. Șimonă din Hureză 50 "cr., I. 
Hieșă din' Sigă' 50 cr., Iuliu Belle din 
Crasna 50 cr., Vâsiliu ' Popă din Băni- 
șoră 1 fl., Emilă Vecasiu din Hidigă 50 
cr., Alexandru Vecasiu din Stârciu 50 cr.

Suma acesta'de 16 fl. 50 cr., desti
nată pentru fondulă bisericescă școlară 
din Crasna Horvată, înmanuâridu-se cu- 
rației bisericescl competente, prin acesta 
în numele comitetului arangiatoră se a- 
duce mulțumită marinimoșiloră domni 
contribuitori.

a fi plină de v eță și mulțime de cu
rioși s’adună în giurulă acestui bătrână, 
cafe a luptată cu asprimile a fiece se
cuii. Pe zidulă esterioră ală criptei ca
tedralei este plântată acestă bătrână tran- 
dafiră din Hildesheim. Elă întinde ra
murile sale la 11 metri înălțime și în 10 
metri lărgime. '

■

Prea multă atențiune. Ună cetățenă 
vienesă, d-nulă Gustav R., făcuse deunădl 
o escursiune la muntele Raxalpe, lăsândă 
pe soția sa, o femeiă grăsuliă și inimică 
osităneleloră, în vale' la ună birtă aprope 
de pilele muntelui. A doua dimineță 
d-na R. primi spre marea sa spaimă o 
telegramă dela casa de adăpostă pe cul
mea muntelui cu următor,ea cuprindere: 
„Vino de grabă aici susă, te vei căi vedl- 
nică decă nu îmi . împlinescl dorința.4 
Sărmana femeiă se speria, închipuindu’șl 
că soțulă ei ar fi fostă victima unei catas
trofe, și că doresce s’o mai vedă încă o- 
dată înaintea morței sale, angagiâ îndată 
doi călăuzi și, după o suire ostenitor© 
de șese ore, ajunse în fine susă la culmea 
muntelui înaintea casei de adăpostă. Spre 
nespusa sa mirare vedea acolo pe bărba- 
tulă său, ședendă la masă cu alțl turiști, 
jucândă o partidă de Taroc. Se înțelege 
că la acestă aspectă' d-naR. revărsă pe 
capulă soțului ei o furtună cu fulgere și 
trăsnete, der elă se mărgini a’i respunde 
cu liniște flegmatică: „Toți meteorologii 
ne făgădue'scă .pentru mâne ună ceră 
senină și cea mai frumosă răsărire a so- 
relui-, am dorită să poți profita și d-ta 
d’ună* asemene spectacolă măreță, d’aceea 
te-am chemată printr’o telegramă, cre- 
dendă că îmi vei fi recunoscătore pen
tru atențiunea mea. „D-na R. însă n’a 
profitată de atențiunea soțului ei, căci 
a doua di n’a fostă putință s’o deștepte 
din somnă.

Grațianu Flonta, 
: casară.

i

ULTIME SCIRI.
Londra, 22 Septemvre. Cores

pondentului cțiarului, „Daily News/ 
la Petersburg crede într'adeveru, 
că Rusia nu doresce să resolve 
actualmente cestiunea bulgară, pre- 
ve4endu, că n’ar isbuti. Se crede 
asemenea că dd. de Bismark și 
Kalnoky n’au decisu nimicii în 
acesta privință.

SCIRI TELEGRAFICE.
Budapesta, 25 Septemvre. Ivor 

Kaas a • fostu... alesu. ' deputată în 
cerculu interiorii alu' orașului cu 
67 voturi majoritate.

Berii nu, 25 Septemvre. Princi
pele Bismarck, fiindu întrebată, a 
declarată, că densulă consideră ca 
apocrife memoriile împăratului Fri- 
dprică, cari au fostă publicate. 
Despre acesta s’a convinsă îndată 
ce a vecțută textulă loră. Decla
rarea lui Bismark a surprinsă4 pe 
toți -ii se interprețeză astfeliu, că 
ut^ițifruln .publi^ațiunii va fi silită 
de a eși

S' ■ ■ 
v| . I

* * *
La 16 Septemvre se va judeca' îna

intea tribunalului Ilfov procesulă nouăi 
moștenitore a decedatei NLomulă. De 
astă-dată, spune „România, s’a înfățișată 
adevăruta moștenitore, nepotâ’ de frate 
a decedatei Momulu, care cțjre totă ave
rea din mâna nepoțiloră de veri ce au 
dobândită posesiunea în lipsă de moște
nitori cunoscuțl mai aprdpe în gradă. La 
16 Septemvre se va judeca cerefea de 
secuestru judiciară, er la 20 Ocțomvreș 
procesulă în fondă.

cu numele.
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DIVERSE

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Septemvre st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vend. 9.48
Argintă românescă . „ 9.4D r 9.44
Napoleon-d’orI . . . „ 9.63 n 9.65
Lire turcescl . . . „ 10.94 n 11—
Imperiali..................... „ 9.94 n 10—
GalbinI..................... „ 5.70 n 5-72
Scris, fonc. „Albina“6u/0 „ 101.- » —.—

KO/ n n n u /O „ 98— n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 124— n 125—
Discontulă . . . . . 67s-8°/o pe ană.

Cursulii la bnrsa de Viena 
din 24 Septemvre st. n. 1888.

Literatură.
Primimă următorea însciințare: O- 

pula „Istoria dieceșei române greco-ca- 
tolice a Oradiei-marî", Partea a Il-a, 9 
cole în 8° mare, tipariu cicero și gar- 
mondă, a eșită din imprimeria semina- 
riului archidiecesană gr.-cat.J din Blașă. 
Acestă parte cuprinde istoria specială a 
Româniloră greco-catolicl din diecesa ro- 
mano-cat. a Oradiei-marî înainte și după 
propagarea calvinismului, descrie grelele 
timpuri jprin cari au trecut Românii gr.-cat. 
din acea diecesă, pănă la restaurarea ierar- 
chiei române gr.-cat. (1777) și. enarâză 
întâmplările acesteia pănă la mortea epis
copului de p. m. Ignațiu Darabanth (1805) 
Urmândă metodulă analtică a posteriori 
se țese istoria pe basa documenteloră 
scose din archivulă dela „Propaganda 
Fide4 din Roma și dintr’ală episcopiei 
române gr.-cat. a Oradiei-marî, precum 
și din colecțiunea fericitului E. Hurmu- 
zachi, din renumitulă opă ală lui Bunyi- 
tay V. „Nagy-Vârad Egyhâztortenelme4 
ș. a. m. P. T. publică pote fi sigură,

Pîciorulii struțului. Trei-decI de struți 
mari și plini de pene frumose au fostă 
debarcați la Marsilia din steamerulă 'Gaid. 
Pasările, cari provină dintr’o fermă de 
pe lângă Oran, au fostă transportate la 
grădina zoologică. ț)ece voră fi tran
sportate la Parisă. Fiă care struță a- 
vea colivia sa. La plecare însă, în mo- 
mentulă când se băgau struții în coliviă, 
ună individă s’a furiș,ată pe lângă unulă 
din ei și a vrută să ’i smulgă câteva 
pene. - Der n’apucase să-și smulgă vre
una, când primi dela pasăre o lovitură 
de picioră, care ’lă întinse mortă la pă- 
mântă. Se sciă, că struțulă posede o 
forță comparabilă cu a calului.

Unii trandafirii de o miiă de ani. La 
Hildesheim, în Hanovera, faimosulă tran- 
dafiră. bătrână de-o miiă de ani a fostă 
și vera acesta încărcată de florile cele 
mai frumose. Acestă trandafiră legen
dară, despre care tradițiunea fiice, că a 
fostă plantată de Carol celă Mare, n’a 
făcută nicl-odată atâtă de mulțl tranda
firi. Trunchiulă chiar începe să s’arate

Renta de aură 4%...............................
Renta de hârtiă 5°/0 ........ 
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

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

ostă ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloță terate de 

ostă ungare (3-a emisiune) . . 
Bonuri rurale ungare.................... .....
Bonuri cu clasa de sortare . . . .
Bonuri rurale Banată-Timișă 
Bonuri cu cl. de sortare .
Bonuri rurale transilvane . 
Bonuri croato-slavone . .
Despăgubirea pentru dijma 

ungures că . . . . .
Renta de hârtiă austriacă
Renta de argintă austriacă 
Renta de aură austriacă .
LosurI din 1860

de vină

Acțiunile băncei austro-ungare . . 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr . 
Galbeni împărătesei .....................
Napoleon-d’orI...................................
Măîcl 100 împ. germane .... 
Londra 10 Livres sterlings ... . 
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.........................................

101.20
91.—

146.75

97.90

112.50
104.50
104.50
104.50
104.50
104.50
104.—

99.75
81.80
82.45

110.75
139.75
875.—
307.—
314.30

5.76
9.58 >/,

59.25 ’
121.30
131.01

124.60

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă, 5 cr. se potă cum- 
pera în tutungeria I. <iross, în li
brăria OTcolae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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COHCUHSUNr. 41—1888.
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Pentru ocuparea postului de învățătoresă la scâla comunală, de 
fetițe din Hațegu,. șe escrie concursă pană la 10/.Octonwrie 18x8.

' Emolumintele suntiț: ... .
a) salariu anualii 400 fi. eventuală dela 1 Ianuarie 1889 300 fi.
b) cuartiru liberii — 4 orgi lemne.
Concurentele au a documenta, că obținu diploma de cualifica- 

țiune, și că sciu perfecții Emba română și maghiară.
Eforia școlară comunală. 1 ., L;r

Hațegti, la 19 Septemvre 1888. Bprsanil, . i
160,3—1 ' ' președinte școlarii.

Sz. 7583—1888. 158 ,
tkv. szâmhoz. , . . .

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

Katzitu Vasilie vegrohajtatânak Voina G-. Elena vegrehajtâst szenvedo elleni 
20 frt. tbkekoveteles es jar. irânti vegrehajtâsi ugypben a brassai kir. tor
venyszek teriileten levb Brasso vâros hatârâban fekvo a brassoi 2428. szâmu 
tjkben A-|-a foglalt 2523 es 2524' hr. sz. iekvo 454 frt. ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ârban az ârvorest elrendelte, es hogy a fenti ingaflanok az 1888 (foi 
November ho 13-ik napjân delelOtt 9 orakorezenkir. torvszek tkvi irddâjaban îneg- 
tartando nyilvânos ărveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.e

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingațlanok becsârânak 10%-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal. szân -, 
tott âs az 1881 evi november h6 1-eii 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekp'apirban 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 September ho 1-ik napjân."
A kir. torvenyszek mint telekkonyvi hatosăg,

Giinstige Gelddarlehen
erhalten selbstândige Personen, welche eine ordentliche JaHres- 
wohnung und regelmăssigen Verdîenst oder Einkommen haben 
und zw. Gewerbetreibende, Kaufleute, Beamte, Ofiziere, 
Privatiers, Grundbesitzer u. s. w. je nach Verhăltniss von 50 
fi. bis 1000 fi. als Personalkredit gegen leichte monatliche 
oder dreimonatliche Abzahlung mit 6°/0 Verzinsung.

Auf grundbiicherliche Intabulation gegen 4%% und 5% 
auf Amortisation oder ohne solche. Năhere Auskunft ertheilt: 

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

Brieflichen Anfragen sind 3 Stăck Brieftnarken beiz'uschlisesen.
_ • _ _ _ - ’ _ “ i z/.:' •• ti* ’ £IJ
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In magazinul!! de bucate
altt

Institutului de creditu și de economii

„ALBINA” 
FILIALA BRAȘOVU,

e de închiriat!! etagiulu I și podulu.
Magazinulu situat!! lângă gara Brașovu e

’ legații prin șinele proprii ale institutului direcții 
,i ;cu acesta. Localele se poți! închiria s6u tote 

sâu se potu închiria numai cabine singuratice.
Cabinele cuprind!! 3, 6 seu 9 vagone de 

bucate. In totalii cuprindu localele de închi- 
riatii 24 vagone; se primesc!! în aceste spre 
îmagazinare și bucate idupă greutate șicusep- 
temâna, magazinulu costă în casulii acesta 1 
cr. de 100 de kilograme pe septemână.

Inchiriându-se pe termini! fics mai lungii 
tdte localele sâu cabine singuratice, se vor!! 
face reduceri însemnate de chiriă.

Partidelor!!, care ocupă magazine de ale 
„ Albinei li se puni! la disposiție pe lângă re- 
bonificare potrivită cumpene decimale, vase de 
mesuratii, ciuru și trierătorîi.

Deslușiri mai de aprope se potu primi 
în biroulii institutului

I' -• <».. * . • ■ ' ‘

Piața mare No. 90 dela 8—2 ore.

I 4

IANU,
1

<■

înființată cu începerea anului acestuia, provecjută cu cele mai noue mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și, efectueză totu felulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în aurii, argintii 
și colori, tabele, etichete de totu feliulu și esecutat elegantU.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
mandațiuni, cerculare ș. a.

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

I
I

‘ Jjy.' • ■; . * — ' • •' . ■

l J . 1 . '• 1

Dispunendu de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei, sta
bilimentul!! nostru tipograficii este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în moduli! celu mai 
esactîi și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primesc!! în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘlANU, Brașovu.
V, • I . 1; . . ■ . i

; . 
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Tipografia A. MUREȘlANU, Brașovu.
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