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Cu se contralicn șoviiuștii. 
I.

BrașovQ, 14 Sept. v.
Este interesantă a face studii 

despre starea sufletescă a șoviniș- 
tiloru unguri, urmărindu cu aten
țiune nebunescile sărituri ce le 
face spiritulu loru turburată de 
patime și de pofte nebune.

In același timpă când strigă 
în gura mare, că numai „câțiva 
agitatori fără consciință“ suntă 
causa tuturoră nemulțămiriloră, ce 
amârăscă vi eța naționalitățiloră ne
maghiare; în același momentă când 
cu furia unoră bachanți aclameză 
verdictulă pronunțată în contra ge
neralului Do da, fără a mai cer
ceta în ce triste condițiuni a fostă 
adusă,' numai și numai pentru că 
Doda trece înaintea loră ca ună 
„dușmană înverșunată ală statu
lui și ală națiunei maghiare11, — 
șoviniștii unguri se ocupă de na
ționalitățile nemaghiare și variază 
vechia temă despre „mulțămirea" 
loru.

Din incidentală condamnărei 
lui Traiană Doda archi-șovinistulă 
„Pești Naplo “ de pildă găsesce cu 
cale a’și ușura consciința vorbindă 
de „mulțămirea naționalitățiloră“ 
și resolvândă acesta cestiune după 
pofta inimei lui.

Este în adeveru ciudată lucru, 
că condamnarea unui „dușmană ală 
statului4', care „stă singură" și este 
însoțită celă multă de „câțiva a- 
gitatorl", face deodată pe șoviniștii 
dela „Pești Napl6“ de ase ocupa 
de-o cestiune așa de gravă, cum 
este aceea a „mulțamirii naționa
litățiloră".

Ei bine, onorabili șoviniștl, cum 
se potrivesce acesta cu întrega 
vostră atitudine? Cum venițî de
odată să ne vorbiți de cestiunea 
naționalitățiloră, când după a vos- 
tră părere n’aveți de a face decât 
cu nisce „rebeli în contra statului?"

Căci bine se luămă aminte! 
Ori că lucrurile stau așa cum le 

descriu șoviniștii: atunci este cea 
mai mare absurditate a vorbi de 
îndestulirea și neîndestulirea po- 
pâreloră, când ar trebui se se trac
teze numai de pedepsirea câtorva 
răi-făcători; ori că |ucrurile stau 
cu totală altfelă decâtă ni le în- 
fățișeză șoviniștii: atunci este cu
rată mișeliă a declara ca turbu
rători de profesiune pe nisce băr
bați, cari nu facă alta decâtă a 
da viuă espresiune nemulțămirei 
generale, ce domnesce în sînulă 
naționalitățiloră nemaghiare. Ter- 
tium non datur.

Destulă că „Pești Naplo," — 
care, deși este oposițională, seu 
mai bine cjish tocmai pentru că 
este oposițională, conduce corulă 
pressei șoviniste maghiare — de- 
buteză, spre mai mare glorificare 
a procesului Doda, c’ună articulă 
despre „îndestulirea naționalită
țiloră."

îndată ce este vorba de îndes- 
tulire trebue se se recundscă ipso 
facto, că naționalitățile nemaghiare 
din Transilvania și Țera ungu- 
rescă suntă neîndestulite, se re- 
cunosce prin urmare o stare de 
lucruri, care reclamă ună grab
nică remediu. Și „Pești Naplo" 
crede a fi aflată [acestă remediu.

Articululă și-lă începe cu ur- 
mătorele cuvinte:

„După cum • se pote prevede, 
condamnarea lui Traian Doda va 
oferi naționalitățiloră ocasiunea de 
a se plânge și de a acusa."

Așa este cum susține „Pești 
Naplo". Acestă 4iar& presemte 
fărte bine și corectă consecențele 
verdictului dela Aradă.

Și stândă lucrulă astfelă ne 
luămă voia a întreba pe domnii 
șoviniștl: de ce n’au prevecțută îna
inte de verdictă, ceea ce prevedu 
astăcți după jverdictă ? Cine i-a si
lită se dea pe generalulă Doda în 
judecată pentru nisce cuvinte, ce 
le-a comunicată în scrisă cu ale
gătorii sei, în calitate de deputată? 
A stată în puterea loră de a nu 

oferi naționalitățiloră, prin con
damnarea lui Doda, prilejuim de 
a se plânge și de a acusa, de ce 
n’au făcut’o?

Este clară, că decă îlă lăsau 
în^pace pe Traiană Doda, respec- 
tândă imunitatea lui de deputată 
alesă, era celă puțină pentru mo
menta liniște în sînulă naționali
tățiloră și aceste aveau cu-o causă 
mai puțină „de a se plânge și de 
a acusa".

Decăînse, cu t6te că putea se 
prevadă lucrulă și mai înainte, 
cum îlă prevede acuma, „Pești 
Naplo" totuși a cerută condam
narea lui Doda, trebue se credemă, 
că a făcut’o cu intențiunea de a 
provoca acea nemulțămire a na
ționalitățiloră.

Atunci de ce se mai plângă șovi
niștii dela numita fdiă despre a- 
cesta nemulțămire ? Și după ce 
odată recunoscă, că condamnarea 
lui Doda este de natură a produce 
ună adencă resentimentă nu nu
mai între Români, ci chiar și în
tre tote celelalte naționalități ne
maghiare din aceste țeri, cu ce 
obrază mai potă susține ei, că 
Doda nu representă opiniunea pu
blică a conaționaliloră sei?

Recnrsnlu ie nulitate alu fl-lni Traianu Doda.
(Compușii de apărătoiulU Eotvos)

(Fine.)
In comitatele Pesta și Heves, de

putății Nyari Pal și Nemeth. Albert au 
pășită la an, 1869 cu astfelă de proiecte, 
care conțineau coordinarea comitateloră, 
agitau contra autorității generali a gu
vernului statului și ținură spiritele în 
mare iritațiune: lucruri, contra cărora 
s’ar fi putută aplica nu numai unulă, ci 
mai mulțl din articulii codicelui penală.

Guvernulă însă a respectată și a ți
nută de sfântă dreptulă de liberă cu
vântă ală deputațiloră și când agitația 
ajunsese să fiă forte mare, elă (guver
nulă) a trimisă în numitele comitate fiș- 
pani noi și comisari reg., der asupra de

putațiloră n’a făcută presiuni, intentând 
contra loră procese criminale. înainte 
de asta cu 8 ani, deputatulă dietală Sza- 
lay Imre a convocată pe alegătorii săi 
la Lolle și în formă de programă a des- 
voltată înaintea loră necesitatea și o- 
portunitatea întroducerei republicei. Ună 
astfel de program, la cas decă s’ar realisa, 
ar aduce cu sine răsturnarea sistemului 
nostru constituțională monarohică și de
tronarea dinastiei; guvernulă însă nici 
pentru acesta n’a voită să-i vateme 
dreptulă de liberă cuvântă, ce în cons- 
tituțiune stă pe o basă atâtă de pu
ternică.

Prin atacarea unui dreptă, pe care 
constituția patriei ndstre îlă garanteză 
flăcărui membru ală parlamentului și pe 
care dela introducerea representanței po
porului fiăcare guvernă legală l’a res
pectată necondiționată: se premerge cu 
ună esemplu, care acum, |ce-i dreptă, 
apasă numai pe uniculă deputată de na
ționalitate română, der în urma căruia 
fîă-care bărbată oposițională din legis- 
lațiune va fi trasă înaintea judecății pen
tru declarațiunile ce le-a făcută alegăto- 
riloră săi. La ce resultată duce acesta, 
las’ s’o judece stimatorii sinceri ai ade
văratei libertăți.

Suntă epoce, când omenii nu sciu 
să se însuflețescă, nu vreu să-și tragă 
semă de ceea ce facă și pertjândă tim- 
pulă cu. lucruri mărunte, preocupați de 
micele loră frecări, perdă din vedere 
principiile și libertățile cele mari, și pe 
neobservate suferă, ca, în mânile unui 
guvernă dextru și poftitoră de domniă, 
drepturile și libertățile să se nimicescă 
și să rămână la rolulă de simple parole. 
După cum se vede, o asemenea epocă 
este și epoca de acum. Și se pote, că 
acum ’i va succede acusatorului publică 
acestă procesă, der sciu abună-semă, că 
er va veni ună timpă, și încă nu peste 
multă, cândă acestă procesă și acestă 
condamnare se va privi ca o caricatură 
a justiției și ca o vătămare a constitu
ției, precum suntă privite procesele ace
lea, asupra cărora Franciscă Deak șl-a 
pronunțată părerea sa condamnatore la 
an. 1839.

împrejurarea, că eu sunt de g-

FOILETONULC „GAZ. TRANS."

(<)

Despre eSncaținnea 9e sine însuși. 
(Subiectnln unei conferințe ținute ia Ate- 

neulă din Craiova).
(Urmare.)

Pentru acestă scopăîșl făcu la înce
pută o cărtișără, pe care o înlocui mai târdiu 
prin unu albumă cu plăci de fildeșă; trase 
pe fiă-care pagină seu placă câte șepte 
linii verticale, una pentru fiecare di a 
săptămânii; peste acestea trase alte trei- 
spre-dece linii transversale cu roșu, în- 
semnândă pe fiă-care numele uneia din 
cele trei-spră-dece virtuți. Examinând u-șl 
în fiă-care seră faptele și întâmplările pe
trecute în timpulă acelei dile, însemna 
cu o mică trăsură greșelile ce găsea că 
făcuse în contra fiă-cărei virtuți.

Când în dreptulă unui nume reușia 
să aibă liniă albă la sfîrșitulu săptămânii, 
socotia deprinderea acelei virtuți deplină 
și-și concentra luarea aminte asupra ce
lei următore.

Ca cercetarea fapteloră și purtării 

sale din fiă-care di să-i fiă mai lesne, îșl 
împărțea și diua, însemnându-șl pe o pa
gină din libretă întrebuințarea celoră 24 
ore ale (fii0*’ pentru studiu, mâncare, 
repausă, somnă, distracțiunl și felurite 
afaceri. Cestiunea de dimineța era: ce 
bine așii pute face astădl? cea de sera: 
Ce bine am făcutu astăzi ?

Acestă plană îlă urma mai multă 
timpă, făcândă la începută patru cursuri 
pe ană, adecă reușindă a șterge de câte 
patru ori pe ană tote însemnările greșe- 
liloră de pe fiăcare liniă. Deși aceste 
însemnări de controlă asupra sa însuși 
erau întrerupte uneori și în urmă uitate 
cu totulă din causa călătoriiloră și a 
multoră afaceri, controlulă însă îlăfăcea 
neîncetată și chiar libretulă îlă purta la 
sine.

„Fuiu surprinsă, — dice Franklin, 
— vădândă că eram mai plină de defecte 
decâtă îmi închipuisemă; însă avui mul
țumirea de a le vedeîmputinându-se.“ A- 
cestei silințe de ameliorare personală avu 
elă de a mulțumi o vieță fericită șiglo- 
riosă pănă la adânci bătrânețe. Elă atri
buia sobrietății îndelunga și statornica 

sa sănătate; sirgui/nței și economiei datora 
averea, sciința, renumele și comoditățile 
vieții; dreptății și buneivoințe atribuia în
crederea, de care se bucura în țera și 
funcțiunile onorifice, cu care a fostă în
sărcinată; și tuturoră virtuțiloră cultivate 
de densulă atribuia voia bună și blân- 
deța moravuriloră în conversațiunile și 
relațiunile sale, cari îlă făceau stimată și 
iubită de toți.

Nu orl-cine pote urmări cu aceeași 
tăriăplanulă de a se ameliora. Pe lângă 
o voință și o inteligință deosebită, se 
ceră pentru acesta înăscute aplicări spre 
bine. Der, mai îngustă seu mai largă, 
tuturoră le este deschisă aceeași cale și 
nu lipesce decâtă hotărârea statornică de 
a o urma. Mulțl socotescă însă, fîindă 
tineri, că îșl potă permite orecarl aba
teri dela preceptele moralei și igienei, pen- 
tru-că le rămâne destul timp de a se îndrepta. 
Nu cugetă la perderea celei mai bune 
părți a vieții și la dificultatea de a pă
răsi mai târdiu relele învățurî. La o 
etate mai înaintată mulțl află că e prea 
târdiu a începe o lucrare, care li-se pa
re (pu neputință seu de puțină însămnă- 

tate. Binele însă, ce neîngrij escă, este 
atâtă de mare, încâtă trebue să se bu
cure cineva, când p6te mântui din rui
na vieții chiar numai o mică parte; și 
pentru acesta nicl-odată nu e prea târdiu.

Kant publică o cărticică scrisă după 
îndemnulă lui Hufeland, autorulă macro- 
bioticei, „Despre puterea sufletului de a 
deveni prin simpla propunere domnii peste 
simțimentele sale bolnăviciose.u In acestă 
cărticică elă numesce îndreptarea minții 
și voinței spre propria ameliorare și 
domniă de sine, cunoscută în filosofiă sub 
numele de stoicismă, o numesce ună prin
cipiu ală dieteticei, care ține nu numai 
de filosofiă practică, ca învățătura mo
rală, ci și de medicină. „Medicina, cjice 
dânsulă, atunci este filosofiă, adecă sci- 
ințifică și deplină adevărată, când pu
terea rațiunii în omă, de a deveni stă
până pe simțămintele sale sensuale, de
termină modulă vieții. Din contră, când 
ea caută afară din omă, (prin farmaciă 
seu chirurgiă), mijldcele de a înlătura 
simțirile rele și a deștepta pe cele bune, 
medicina nu e decâtă empirică seu me
canică. “
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ționalitate Română și că și alegătorii 
mei suntă Români, nu-i pote servi de 
pretextă nici guvernului, nici acusato
rului său publică pentru ca în persona 
mea să calce în piciore unulă dintre cele 
mai preuiose drepturi constituționale ale 
țărei. Faptulă guvernului eu nu-lă con
sideră ca faptă ală națiunei maghiare 
și în tragerea mea înaintea judecății eu 
privescă mai vîrtosă espresiunea poftei 
de a-șl lăți peste măsură puterea. Dis- 
posițiunea țărei este acum favorabilă 
pentru asemenea procese, sentimentulă 
pentru drepturile cele mari constituțio
nale acum este apatică, acum n’are să 
se temă guvemulă, că sentimentulă de 
dreptate ală societății se va deștepta cu 
vehemență — și va pretinde cu tonă 
tare dreptulă — vătămată — de liberă 
cuvântă în legislațiune: așa-deră guver- 
nulă, cu ajutorulă disposiției produse și 
nutrite de densulă în modă măestrită, 
în timpulă de țață pdte risca tragerea 
în judecată a deputatului pentru prin
cipiile și propunerile, ce acesta le-a co
municată alegătoriloră săi în modă ofi
cială. Și prin acesta se premerge cu 
ună simplu, care acum, ce-i dreptă, a- 
pasă numai pe uniculă deputată de na
ționalitate română, der în urma căruia, 
(după cum s’a disă mai susă) fiă-care 
bărbată oposițională din legislațiune va 
fi trasă înaintea judecății pentru decla- 
rațiunile ce le-a făcută alegătoriloră săi.

Departe sunt de a crede și de a 
afirma, că deputatului tote ’i suntă per
mise și că elă, fără a fi trasă la răspun
dere, pote ațîța pe alegătorii săi în ori 
ce direcțiune. Dreptulă de a vorbi li
beră îșl are restricțiunile lui acolo, unde 
este vorba de alegerile mijloceloră pen
tru a ajunge la scopă. Precum depu- 
tatulă nu păte folosi mijloce ilegale și 
contrare moralității publice și nu pote fo
losi procederi contrare constituției pentru 
învingerea principiilor sale: astfel nu pote 
agita nici pe alegători să folosescă ase
menea mijloce.

Că la ce scopuri și la folosința că- 
roră mijloce am îndemnată pe alegătorii 
mei prin imprimatulă incriminată: des- 
voltare acestei întrebări se ține de apă
rarea mea meritoriă, er nu de cererea de 
nulitate. Atâta însă trebue să observă 
și aici, că cuprinsulă imprimatului meu și 
îndemnulă ce l’am dată prin acela ale
gătoriloră mei, nu este altulu, decâtă ca :

1. Să aprobe și să admită hotărîrea 
mea de a rămâne în atitudine passivă 
și a nu intra în parlamentă

2. Decă va veni lucrulă acușa la o 
nouă alegere de deputațl, să alegă ună 
astfeliu de deputată, care în cestiunea 
acesta să aibă aceeași convingere cu mine, 
și în fine:

3. Ca la noua alegere viitore alegă
torii să se ferescă de amăgiri, amenin
țări și mituiri.

Lasă în judecata fiă-cărui omă în- 
tregă și cu principii sănătdse să judece, 
decă se cuprinde în imprimatulă meu altă 
scopă, altă direcțiune, decâtă scopulă în
treită definită aci? Lasă să judece fiă- 
care omă cu mintea sănătâsă, decă se 
face amintire în imprimatulă meu de na
țiunea maghiară? Decă este acolo vorbă 
de altă luptă, decâtă de lupta politică 
și electorală? Și decă este acolo șuspi- 
ționată altă partidă, afară de partidulă 
guvernamentală, ce formeză astădi ma
joritatea în parlamentă?

0 discuțiă politică ar pute să aibă 
locă asupra întrebărei, că ore bună este 
scopulă ce se urmeză prin abstinența pas
sivă și că este bre acesta ună mijlocă 
bună pentru promovarea intereseloră pu
blice ale Româniloră? Ar ave locă o 
discuțiă politică și asupra întrăbărei, că 
ore partida guvernamentală > din dietă 
pote-se pe dreptulă suspiționa cu amenin
țări, cu seduceri și cu corumperî ia ale
geri? Atâta însă este mai pe susă de 
ori ce îndoelă, că discuțiunea tuturoră 
acestoră întrebări nu vine în colisiune 
cu legea penală și nu se ține de judecă
toria penală.

Pe basa tuturoră acestora, după ce 
nu încape nici o îndoelă, că imprimatulă 
meu incriminată, dela 14 Octomvre 1887, 
cu titlulă: „ Cătră alegătorii cercului e- 
lectorală ală Caransebeșului: Iubiți alegă
tori!“ este adresată directă alegătoriloră 
mei; — mai departe, după ce nu în
cape nici o îndoelă, că eu dela 20 Iunie 
1887 pănă la 17 Decemvre 1887 am fostă 
deputată și că imprimatulă incriminată, 
ca deputată l’am adresată în modă ofi
cială alegătoriloră mei; — în fine, după 
ce nu încape nici o îndoelă, că constitu
ția nostră de secuii garanteză ne’ntre- 
ruptă dreptulă deputatului de a vorbi li
beră cu alegătorii săi și pentru eserciarea 
acestui dreptă, dela 1839 încoăe, nime
nea n’a fostă trasă în judecată, ba chiar 
și atunci tabla deputațiloră a declarată 
tragerea în judecată ca ilegală și vătă
mare gravă a constituției: din tote a- 
ceste cause procederea curții cu jurați 
este a se nimici prin judecătoria supremă 
a țerii, care este tot-odată și păzitorea 
constituției.

X.
Presidentulă a resumată in modic uni

lateralii și părtinitorii înaintea jurațiloric 
resultatulă întregei pertractări și prin a- 
cesta s’a vătămată § 58 ală procedurei 
de pressă.

Presidentul adecă s’a mărginită a 
repeta în resumată esclusivă numai ceea 
ce se cuprinde în acusă și în expunerile 
acusatorului publică. După-ce însă în 
decursulă pertractării s’a cetită și de- 
clarațiunea mea protocolară și după-ce 
din acestă declarațiune esă la ivelă for
țele apărării: din aceste motive, la or- 
dinulă expresă ală legii, președintele ar 

fi trebuită să le esplice și pe acestea cu 
ocasiuneâ resumării.

D. e. în resumare a luată învinuirea 
acusatorului publică, că eu în imprima
tulă mea agiteză la ură în contra na
țiunii maghiare. Der în fața acestei în
vinuiri nu amintesce, că în imprimatulă 
meu nu vine înainte numele națiunii ma
ghiare, ci vine înainte expresiunea „con
trarii noștri politicl“ și în urma ei se dice 
că la alegere trebue să ne ferimă de se
ducerile și corumperile acestora.

Mai departe a luată în resumare în
vinuirea acusatorului publică, că eu prin 
imprimatulă meu țintescă la întemeierea 
Daco-României. Der în fața acesteia nu 
observă, că în imprimatulă meu nici pe 
departe nu ocură astfelă de cuvântă 
seu astfelă de idee, și că acusatorulă 
publică a făcută acea învinuire numai 
dintr’o generală presupunere.

In sfîrșită în resumatulă • său presi- 
dentulă a cuprinsă tote împregiurările 
enumărate de acusatorulă publică ca pre
tinse agravatore și în fața acestora n’a 
înșirată nici una dintre împregiurările e- 
videntă atenuante din ^eclarațiunea mea.

Resumarea o încredințeză legea în
țelepciunii presidentului, der nu numai 
înțelepciunea presidială, ci orl-ce feliu 
de înțelepciune aduce cu sine, ca, nepu- 
tâudu-se apăra acusatulă singură din 
causă de bolă grea și fiindă oprită apă- 
rătorulă legală a-’șl desfășura apărarea, 
pe când acusatorulă publică în tote îșl 
folos esce dreptulă său, pănă chiar și în 
aplicarea dreptului de respingere a ju- 
rațiloră, presidentulă judecătoriei bareml 
la resumare ar fi trebuită să amintescă 
celă puțină forțele mărunte ale apărării, 
care se cuprindă în protocolulă de as
cultare.

XI
Judecătoria a aplicată necorectu legea;

anume:
1. Libertatea mea de vorbire ca de

putată și imunitatea mea privitore la a- 
cesta încă nici nu s’a pusă dreptă o- 
biectă de consultare, conformă §-lui 71 
ală procedurei de pressă. îndreptățirea 
acestui gravamenă am expus’o mai sus.

2. S’a aplicată maximulă de pedepsă 
atâtă ce privesce perderea libertății, cât 
și în privința amendei în bani: Acesta 
e ună non sens juridică. Qre ce pedepsă 
s’ar croi pentru o astfelă de agitare, 
prin care o națiune se numesce directă, 
lămurită și cu escluderea orî-cărei îndo- 
ell dreptă obiectă de ură și în care se 
cuprindă întru adevără neadevăruri po
trivite de a produce ură și agitațiă și a- 
firmațiunl defăimătore și dejositore?

3. Ca împrejurări agravatore s’au 
luată, pe basa espuneriloră acusatorului, 
astfelă de împrejurări) care parte nu 
suntă împrejurări agravatore, parte nu 
suntă adevărate. Spre esemplu împre
jurarea, că am fostă mai de multe ori 

alesă deputată, precum și posiția mea 
socială, nu suntă împrejurări agravatore. 
& afirmațiunea acusatorului publică, că 
eu am vătămată națiunea maghiară, de 
la care tragă penziă, nu Je adevărată, 
deorece eu nici nu am vătămată națiu
nea maghiară, nici nu am voită să o 
vatămă, și deorece eu nu tragă pensiu
nea delajnațiunea maghiară, ci —în urma 
grației Monarchului nostru — dela Un
garia, dela propria mea patriă, prin ur
mare, afară de națiunea maghiară, și" de 
la celelalte naționalități, care constituesc 
acestă țeră. Ce-i dreptă, acesta e o îm
prejurare ne’nsemnată, der decă odată 
acusatorulă publică a amintit’o pentru 
de a stîrni înjurați disposițiunl dușmă- 
nose: atunci trebue să pretindă dela ju
decată cea mai deplină corectitate a es- 
presiuniloră. .

4. împrejurările ușurătore în ge
nere disu nu .s’au luată în conside
rare. Aceste împrejurări suntă urmă- 
torele :

a) etatea mea, sunt de 66 ani, cu 
puteri individuale ce se află în deca
dență ; b) greaua mea bolă, despre acesta 
judecătoria are cunoscință oficială; c) 
vieța mea curată și nepătată, — încă 
nici în cercetare n’am fostă trasă nici
odată; d) cariera mea militară grea și 
lungă, ce-am petrecut’o cu cinste în ser- 
viciulă Regelui și ală patriei mele; e) 
împlinirea cu credință și zelă a dato- 
rințeloră mele de legislatoră în timpă 
de cinci ani; f) împrejurarea, că eu ca 
deputată m’am adresată cu cuvintele 
mele cătră propriii mei alegători, con
vinsă fiindă. de îndreptățirea acesta, deci 
bona fide] g) împrejurarea, că pretinsa a- 
gitare ce ml-a împutat’o acusatorulă pu
blică a fostă cu totulă nemărginită și 
nici măcar resultatele ei aparente nu 
s’au arătată altă undeva, decâtă în fan
tasia singuraticiloră; în fine: li) nobili- 
tatea morală a motivului meu; căci eu 
ceea ce am făcută, am făcut’o din ali
pire credinciosă cătră neamulă și națiu
nea mea, de a se regula raporturile 
publice ale patriei nostre și în ceea ce 
privesce cestiunea națională.

Etă deci că judecătoria nu a luată 
în considerare nici una dintre aceste se- 
riose împrejurări ușurătore.

Pe basa acestoră gravamine înșirate 
sub punctele I—XI, rogă să se așternă 
tote actele la înalta curiă reg. spre a- 
nularea procedurii curții cu jurați și a 
sentinței judecătorescl.

Cu profundă stimă 
supusă servă 

Traiaziu Deda.

Voci asupra procesului Doda.
„Siebbenb. d. Tgbltt.“ afăcutu 

a 2-a efi după publicarea verdic
tului din Aradft următdrele obser
vări :

In cultura morală trebue să deose- 
bimă două părți: una care privesce in
dividualitatea nostră cu propriele ei in
terese, alta care privesce binele seme- 
niloră noștri. Prima e multă mai ușoră 
pentru-că nu e nimeni, care să nu vo- 
iescă fericirea sa.| Dela inteligința și 
cultura fiă-căruia și dela deprinderea de 
a fi stăpână pe sine însuși atârnă po
sibilitatea de a-șl pune interesele 
sale în armoniă cu ale altora, a-șl 
mărgini dorințele și aspirațiunile și a-șl 
asigura astfelă bunăstarea și liniscea.

Multă mai grea, deși nu pentru toți, 
este cultivarea simțăminteloră morale 
privitore la alții, a simțăminteloră dise 
de positiviști altruiste, cum este dreptatea 
și iubirea deapropelui.

In acestă privință este între omeni 
varietate nesfîrșită, dela ucigașă pănă la 
omulă gata a-șl da vieța pentru binele 
altora. Puțini suntă atâtă de buni, în- 
câtă să-și facă o misiune din binefacere 
și sacrificiu; puțini er atâtă de răi, în- 
câtă să-și caute mulțumirea în durerea 
și suferințele altora. Majoritatea omeni- 
loră suntă, mai multă seu mai puțină, 

egoiști, puțină păsători la binele și sufe
rinței e altora și nesimțindă o legă
tura intimă decâtă cu cei mai deaprope 
ai loră.

De unde vine acesta? Este ună 
mare adevără, pe care religiunile caută 
a-’lă face cunoscută popdrăloră sub 
forme simbolice, er sciința și filosofia tindă 
a nl-lă arăta de-adreptulă, prin observa- 
țiune și argumente. Acestă adevără este 
identitatea ființei nostre cu asemeniloră 
noștri. Toți omenii suntă frați între sine 
și fii ai aceluiașă părinte, cu care suntă 
de o ființă, dice religiunea creștină. Re
ligiunile orientale ale Indiei, de acordă 
în acesta cu sciința modernă, întinde 
acestă unitate de ființă asupra naturei 
și universului întregă; și astfelă înțe- 
legă ele nemurirea sufletului, adecă e- 
ternitatea acelei substanțe; care se des
prinde pe ună minută din nemărginirea 
puterii eterne, din care face parte, se in- 
dividualiseză în organismulă nostru, și a- 
junge la consciința de sine și de lumea 
în care trăesce.

Acestă adevără omenii buni dh ^fi
re îlă simțescă în modă instinctivă. O 

predisposițiune înnăscută îi face să pă
trundă mai lesne prin vălulă, ce ascunde 
tainele nepătrunsă ale firei. Aci estese- 
cretulă sâmțământului de dreptate, care 
’i opresce de a face rău altora, chiar 
când ar cere-o interesulă loră; și ală 
sâmțământului de milă și bunăvoință, 
care-i îndemnă a le face bine și a le 
ușura suferințele. Omulă dreptă și bună 
vede în toți omenii aceeași ființă, care 
simte, se bucură și sufere cu dânsulă. 
Mai multă încă, elă are milă chiar de 
animalele necuvântătore și sâmte o feri
cită simpatiă pentru întrega natură în 
mijloculă căreia omulă rău trăesce ne- 
păsătoră. — „Eu nu trăescă în mineîn- 
suml“, — dice ună măre poetă, — „ci 
mă identifică cu ceea-ce mă încunjură; 
suntă semțăminte pentru mine în munții 
cei înalțl, er sgomotulă cetățiloră îmi 
este o pedepsă. Munții, valurile, cerulă, 
aceste lucruri nu facă ele parte din mine 
însumi și din sufletulă meu, ca și eu din 
ele ? Inima mea nu le iubesce cu o pa
timă curată și adâncă? N’așă desprețul 
eu (ori-ce altă lucra în asemănare cu 
ele? N’așă suferi mii de chinuri mai bine, 

decâtă să schimbă astfelă de sâmțăminte 
cu aspra și profana nepăsare a aceloră 
omeni, ale căroră priviri suntă îndrep
tate în josă spre pământă și.ală căroră 
cugetă se teme de lumina dilei?“*)

*) Lord Byron : Child Harold, UI 72, 75*

Acestă modă de a vedâ determină 
tote cugetările, sâmțămintele și faptele 
omului bună. Pentru aceea elă consi
deră ca o problemă a existenței sale 
de a lupta în contra răului și a lucra pen
tru ameliorarea vieții în ori-ce locă și 
cu deosebire a societății din jurulă 
său.

Din acestă modă de vederș ală lu- 
cruriloră se esplică natura simpatică a 
omeniloră de bine, bunăvoința și liniștea 
adâncă a sufletului, care se vede zugră
vită pe fața loră si care face să ne sim- 
țimă atâtă de bine în apropiere de ei. 
Pentru asemenea omeni însă-șl mortea, 
venită la timpă și în împrejurări nor
male, este fără greutate; ea nu e decâtă 
o trecere dela o stare la alta a ființei, 
ună repausă asemenea somnului.

(Va urma.)
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„Este untt anti durerosti acesta pen
tru. publicistica română, din Ungaria! 
Bobancu, Slavici, Albu, Traianti Doda— 
în' scurtulti intervaltt de o jumătate de 
anti trimite verdictulti juriului acum dej a 
pe alti 4-lea omti alti poporului înînchi- 
sore. Este învederată și aceea, că pedep
sele din casti în casti devinti mai aspre. 
Bobancu, coredactorulti „Gazetei“, a pri
mită numai o pedepsă de patru luni. 
Generalului Doda însă, care a fostă mai 
în urmă judecată, ’i s’a dată pedepsa cea 
mai mare c; 2 ani închisore pe lângă o 
amendă < de 1000 fl. Acesta indică o 
încordare fărte mare în atmosfera poli
tică a Ungariei..Procesele politice înain
tea juriului și condamnările aspre, ori 
cum ar cugeta omulă asupra vinovăției, 
ori nevinovăției, se țină de domeniulă 
represiunei, care trebue să-’șl manifeste 
urinările ’fatale și în vieța politică. . A- 
cestă boinăviciosă aparițiune trebuă sSfiă 
adâncă regretabilă de toți amicii patri
ei, căci în locă de a face să se apropiă 
și să se aplaneze principiile, ce se află 
dela natură în caracterele pop orelor ă, ea 
numai ne înderjesce și nutresce astfeliu 
simțulă de înstrăinare . între fiii unei țări, 
cari totuși trebue să trăescă împreună. 
La ce sfîrșită o să mai ducă tote a- 
cestea ?

„Ellenzek“ reproducendti aceste 
observațiuni sub titlulu „Bocitură 
săsescă“ (Szâsz nybszorges), 4i°e:

Pășirea energică din partea facto- 
riloră chiămațl a apăra autoritatea sta
tului maghiară contra acelora, cari suntti 
dușmanii voinței acestui stată, va ave 
în primulă locă resultatulă, că de sigură 
va face să-și vină în ori acele elemente 
cari până acum credeau că potă să re
volte nepedepsiți pe ori ce nebună ne- 
mulțămită contra autorității statului ma
ghiară.

Naționalitățile mai mici ară trebui 
mai vîrtosă să se bucure, decă apărăto
rii legali ai autorității statului și pe urma 
acestora autoritățile penale lovescă cu 
mai mare asprime în cei neastâmpărat 
decum au lovită pănă acum, căci lămu
rită lucru este, că agitatorii naționalită- 
țiloră au stricată, nu statului maghiar, 
ci mai vîrtosă naționalitățiloră, provo- 
cândă statulă, ca să ia măsuri escepțio- 
nale față cu naționalitățile mai mici.

Așa dâră nu se prea bocescă și nu 
se prea vaete colegulă dela Sibiiu, căci 
întronarea celoră de feliulă lui Bobancu, 
Slavici, Doda, țintesce dreptă la aceea, 
ca statulă să nu mai fiă‘ după acesta si
lită a-șî perde timpulă cu înfrenarea 
conflicteloră îndreptate contra statului, 
în locă de a se îngriji de binele spiri
tuală și materială ală poporeloră aflătore 
sub autoritatea lui. Și de acesta ar trebui 
să se bucure tocmai naționalitățile cele 
mai mici.

SOIRILE (ULEI.
De scurtă timpă încoce „Telegra

fului din BucurescI, organă ală partidei 
liberale de dincolo de munți, se ocupă 
cu multă interesă de situațiunea Româ- 
niloră din Transilvania și din Ungaria. 
Acesta este a se datori împrejurării, că 
dela I-a Septemvre anulă curentă a luată 
direcțiunea acestui diară distinsulă dia- 
ristă de dincolo D-lă Ionii G. Bibicescu. 
„Ca Română“ — (fi00 d-lă Bibicescu
în nr. dela 1 Sept. v. — „de Români 
suntemă datori să ne ocupămă mai de- 
aprope și mai cu inimă........ Românii din
țări streine așteptă dela noi, suntă în 
dreptă să aștepte mângâiere, încurajare, 
ajutoră în lupta loră legală. Și noi da
tori suntemă a le da totulă cu mâna 
plină. Pentru a popularisa acestă da
toria patriotică, ne-amă propusă a da, 
pe față suferințele frațiloră noștri din 
țări streine, a înregistra luptele loră și 
a întreține la noi caldă și viu interesulă 
pentru dânșii, pentru binele, propășirea 
și fericirea lorii. “

* 
**

Ministerulti de finance austriacă are 
să încaseze suma de trei milione florini 
ca taxă de moștenire dela averea prin
cipelui Schwarzenberg., încetată de curendă 
din vieță.

■■ *

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

*

Inaugurarea statuei lui Mironă Cos- 
tinu se va săvârși la Iași Dumineca vii- 
t6re, 18 Septemvre v. Direcțiunea căi- 
loră ferate române se dice că va reduce 
prețurile pentru aceia, cari voră voi să 
mergă cu ocasiunea acesta la Iași. La 
inaugurare voră ține discursuri d-nii 
Kogălniceanu, Nicolae Ionescu, Urechiă și 
primarulă Iașiloră, d. Pogoru.

* *

„Românulă“ scrie în n-rulă său mai 
nou: Alaltăerl, pe când trenulă ce venea 
dela Slatina spre Pitești, în care se afla 
Alteța ' Sa principesa Clementina, muma 
.principelui Ferdinand de Coburg, ună in
dividă necunoscută a aruncată cu două 
petre mari în cupeulă principesei, spăr- 
gându-i geamurile. Pietrile au cădută în 
compartimentulă domnișoreloră de onore. 
Altă accidentă nu s’a mai produsă. In- 
dividulă n’a putută fi prinsă.

* 
* ♦

Acelașă. diară scrie, că din Bra- 
șo vă a mersă la BucurescI ună domnă, care 
’șl-a făcută călătoria pănă acolo cu velo- 
cipedulă. Timpulă în care apercursă acestă 
distanță este de 24 de ore și 53 de mi
nute.

* 
* *

Cooperatorii din totă România or- 
ganișeză diferite serbări pentru a veni 
în ajutorulă cooperatoriloră, cari voră 
lua parte la exposiția din Parisă. .In 
scopulă participărei la aceâtă exposi- 
țiune, în Caracalu s’a constituită ună 
comitetă sub președința d-lui maioră 
Bălăceanu. Acestă comitetă s’a pusă în 
relațiune cu comitetulă națională din Bu
curescI, ală .căruia președinte este d-lă 
G. Bibescu.

* 
:jc

CălStoriă la Viena cu prețuri scăflute. 
Aflămă că biroulă orășenescă de 'călă
toria din Brașovă, din incidentulă esposi- 
ției, ce se face în Viena cu ocasia iubi- 
leului, și spre a ușura industriașilorti vi
sitarea acestei esposiții atâtă de instruc
tive, va arangia unit trenă de plăcere 
dela Brașovă la Viena și îndăretu cu trenă 
separată și cu prețuri deosebită moderate. 
Trenulă plecă din Brașovă Luni în 8 
Octomvre a. c. Pentru acestă călătoriă 
se dau la tote stațiunile Ardelene ale 
călei ferate reg. ung. bilete de drumă 
cu prețuri deosebită moderate. Insinuă
rile pentru participarea la acâstă călă
toriă se primescă atâtă verbală câtă și 
în scrisă numai de biroulu de călătoriă o- 
rășenescă ală căiloră ferate reg. ung. în 
Brașovă multă pănă Miercuri în 3 Oc
tomvre. Aici se dau și tote deslușirile 
necesare la cerere. Biletele de drumă 
voră fi în ceea ce privesce reîntorcerea 
valabile 30 de flile. La reînțorcere călă
toria pote fi întreruptă de 2 ori, odată în 
Pesta și încă odată.

Literatură.
Amiculfi poporului, călindară pe anulă 

1889. Anulă XXIX. Editura W. Kraft, 
în Sibiiu. Cuprinsulă: Cronologia pe 
anulă 1889; Partea curată calenda
ristică; Regenții europeni; Calendariu 
poștală: a) Austro-Ungaria, b) România; 
Servițiulă telegrafică; Banii deosebiteloră 
țâri în asemănare cu ai noștri; Scara 
taxeloră de timbru; Tabelă pentru com- 
putarea intereseloră, etc. Tabelă pentru 
socotirea veniteloră, a plățiloră la diuașl; 
Tabelă pentru socotirea arândei, a plă
țiloră la servitori; Tabelă comparativă 
a măsurilorti. de mare lungime; Tîrgurile 
(bâlciuri): a) Ungaria și Transilvania, b) 
România. Partea literară: Aliuță, novelă 
de Nicu Gane; Petre-Voiniculă poveste 
de Gr. Sima ală lui Ionă; Pământulă 
ca planetă și lume, traducere pres
curtată după Camilie Flammarion de 
Slova; Advocatulă gonită din raiu, snovă 
de P. Ispirescu; Povețe higienice, de 
Slova; Originea baniloră, de Gr. Sima 
ală lui Ionă; Trebuința unui plană de lu

crare în economia de câmpă și de vite, 
de Idem; Cultivarea gardului viu, de Gr. 
Sima ală lui Ionă; Tragerea vinului nou 
de pe drojdii, de Idem; Păstrarea po- 
meloră nobile peste ernă, de %*;  Cele 
10 porunci ale Pomărițului, de Slova; 
.Stârpirea tăciunelui, de Idem; Sfaturi 
bătrânești de Gr. Sima ală lui Ionă; 
Poesii: Pohod na sibyr, de V. Alexandri; 
Când amintirea, de M. Eminescă; Ară
tura, de N. Beldicenă; Dumne4eulă 
nostru (fragmentă), de Ionă A. Lăpădatti; 
S’a dusă amorulă de M. Eminescă; Ul
tima dorință, de M. Poni (Cugler); Se 
potă întinde, de Veronica Miole; De 
multă, de Matilda Poni (Cugler); S’a 
dusă, de Ionă S. Nenițescă; Sultanulă și 
cei trei înțelepți. Anecdotă, de A. Pann; 
Ferulă și argintulă (Fabulă), de A. 
Donicl. — Cânele și cățelulă (Fabulă), 
de Gr. Alexandrescu. — Și omenii și 
sortea (Epigramă), del. Negruzzi: Lege- 
dreptate, de I. Heliade Rădulescu; Cân
tece popurale, de Slova; Anecdote; Multe 
și mărunte; Humoristică și mulțime de 
anunțuri. Prețulă 50 cr. seu 1 francă 50 
bani.

SCIBÎ TELEGRAFICE.
Berlinu, 26 Septemvre. Causa 

sosirei neașteptate a lui Bismark 
în Berlină se 4ice a fi publicarea 
memoriiloru. împăratului Eriederic. 
O altă versiune spune, că confe- 
rența lui Bismark cu împăratule 
privesce viitărea călătoriă a aces
tuia la Viena și la Roma.

Hamburg, 26 Septemvre. Călă
toria lui Bismark la Berlină are 
de scopii, după cum scrie „Ham
burger Anzeiger“, rolulu de mij
locitori între Austro-Ungaria și 
Rusia, ce va ave să ’lu ia asupră-șî 
Germania. Afacerea se va discuta 
la viitărea întrevedere a monar- 
chilortt în Viena.

Londra, 26 Septemvre. Din Simla 
se anunță: Colonelulfi Graham a 
atacată pe Thibethani în pasulu 
Isla-Pala și i-a bătutu. Thibethanii 
au pierdută 400 morți si răniți.

Berlinu, 27 Septemvre. Edițiu- 
nea memoriiloru împăratului a fostă 
sistată. Se pare a se fi esercitată 
o influință personală asupra edi
torului.

BucurescI, 27 Septemvre. Ene- 
îndoiosă că maioritatea parlamen
tară de mai ’nainte va păși la no- 
uăle alegeri ca oposițiune necon
diționată.

DIVERSE.
0 descoperire arheologică în Basara

bia. Astă vâră s’a făcutti o descoperire 
forte interesantă în județulti Bender din 
nenorocita Basarabiă. Doi ciobani, mo
cani din Transilvania, căutândti o comoră, 
au puști' ochii asupra unei movile, ce se 
afla în sătulii Sâhaidac. Credendu că în 
acestă movilă s’a îngropatti o comoră cu 
bani, ciobanii s’au puști pe furișii sâ o 
desgrope. Lucrândti necontenita două 
săptămâni dd-ldile, printr’o săpătură la
terală, căutătorii de comori au datti în 
fine peste niște pietre cari păreau, că 
compunti o adevărată zidire. Aci lucra
rea lorii s’a observații și proprietarulti 
unei moșii vecine, d. Felitin, opri des- 
groparea și telegrafâ la Petersburg so- 
cietăței arheologice cerândii ajutorii pen
tru a urma cu săpăturile. Răspunsulti a 
foștii primitii prin telegrafii, societatea 
imperială rusă de arheologii! încuviință 
săpăturile pe comptulii său propriu. Etă 
acum resultatulii acestorîi săpături: In 
movilă s’au descoperită două odăi mor- 
tuale, zidite cu pietră și unite cu unti 
coridorii largii. Păreții odăilor ii suntti 
tincuițl, pe de asupra tincuielei suntti 
niște frescurl, cari compună ună tablou 
de vînată. Ușa eare ducea în coridoră 
a fostă închisă cu petre mari. Intr’una 
din odăi s’a găsită ună sarcofag de pe
tră cu ună scheletă de femeie în elă. 
Scheletulă e îmbrăcată într’o haină bo
gată țesută cu firă de aură. Pe cra
niu se găseșce o coronă triumfulară de 
aură. In odaia a doua s’a găsită ună alții 

sarcofag, totti de petră, în acestă din urmă 
unti scheletti, precum se crede de băr
bații, pe cușca pieptului scheletulă portă 
ună lanțti de aură, alături s’a găsită ună 
scută lucrată în aură, nișce lănci, ună 
pologă cu mânecă de aură și mai multe 
săgeți. Lucru celă mai curiosă este, că 
în loculă unui craniu de omti s’a găsită 
ună capă de bou cu corne înlănțuite cu 
ună lanță de aură. Tote lucrurile gă
site suntă aduse la Chișineu.

CâtO timpii dureză unu visu. După 
multe și îndelungate observațiuni s’a pu
tută în cele din urmă constata, că du
rata visuriloră în realitate este numai 
de câte o secundă, celă multă și ara
reori dureză ele câte o minută. Cu.tote 
acestea noi credemă, că visămă ore în
tregi. Ne înșelămă însă ațnarnicti. Cele 
dise se confirmă prin însăși observațiunile 
Dr-ului F. Scholtz, carele împărtășesce 
următorele: „După o muncă obositore a- 
tâtă spirituală câtă și. corporală de o di, 
după ce ml-am trasă cesuliLși m’am pusă 
în pată, adurmii îndată. Cum închiseiu 
ochii însă mă aflaiu pe catargulă unei 
năi pe mare. Audiam valurile mărei vâ- 
jăindă și nori de lumină mă împrejurară. 
Eram tânără și îmi plăcea priveliscea. 
Câtă timpă am stată astfeliu, nu țină 
minte, der pare că eram în infinită. In- 
tr’aceea însă se schimba scena. Eram pe 
uscată și răposații mei părinți veniră să 
mă salute, mă conduseră la biserică unde 
audiamă organele. Mă bucuram, și mă 
miraiu cum de vădă acolo soția și copii 
mei. Preotulă se sui pe amvonă și pre
dică, nu înțelegeamti însă nimică, căci 
sunetulă organeloră îmi copleșa vocea. 
Apucaiu pe copilulă meu de mână și mă 
șuii în tumulă bisericei, der er se schimbă 
scena. In locă de a fi lângă copilulă 
mau, mă aflam lângă ună ofițeră vechiu, 
prietină răposată. Ca medică militară 
mă aflamă la manevră și mă miraiu, că 
maiorulă nostru întinerise forte tare, 
când d’odată mă spăriă o bombă, ce se 
sparse în apropierea nostră. Spăriatti 
sării în piciore și mă convinseiu, că bu
buitura a fostă a unei uși laterale. O 
veclniciă am petrecută în visă, der când 
mă uitaiu la orologiu, mirarea îmi fu, că 
nu trecură mai multă decâtă o minută. “ 
Napoleonii I-iu într’ună visă de câte-va 
secunde făcuse tote planurile pentru ună 
crâncenă răsboiu, etc. De aici se con
chide, că fenomenele acestea se repro
ducă cu o iuțelă estra-ordinară.

Cursuift pieței Brașovu
din 27 Septemvre st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintă românescă 
Napoleon-d'ori . . 
Lire turcescl . .
Imperiali ....
Galbini ....
Scris, fonc. „Albina11 Gu/0 

n „ n 50/0 
Ruble rusesc! . . .
Discontulă ....

n 9.36 r 9.38
9.55 n 9.58

10.85 n 10.90
n 9.85 n 9.90

5.70 n 5-72
n 101.- 11 —.—
n 98.— n 98.50
H 128.— 129.—
6‘/2--8°/o pe anii.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 26 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aurii 4°/0.............................
Renta de h.ârti& 5°/0.............................
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

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

ostă ungare (3-a emisiune) . .
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 de vină 

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

ghe dinului.......................................
Renta de bârtiă austriacă . . . . 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă....................
Losuri din 1860 ..................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . .
Acțiunile băncei de credită ungar. . 
Acțiunile băncei de credită austr . . 
Galbeni împărătesei ........................
Napoleon-d’orI.......................................
Mărci 100 împ. germane...................
Londra 10 Livres sterlings . . . .

100.60
90.60

145.74

97.60

122.50
104.50
104.50
104.50
104.50
104.50
104.—

99.75
131.25

123.50
81.45
82.20

110.50
140.—
874.—
306.25
313.30

5.75
9.58

59.271/,
121.25



Nr. 203 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

APA MINERALA
de

T

H

„E E 1= T”
introdusă numai de scurtă timpă în comerță, în urma cualitățiloru ei superiore precum și a 
gustului escelentu este deja în generală recunoscută și plăcută.

Se află totdeauna prospetă în cele mai multe băcănii, magazinuri de vină, farmacii și 
restaurațiunî, precum și pentru cumpărări en-gros la Depositul principală

G. GffiSEL,
ZEBxa,șo-\7“Ci., Strada Teatr-ixl-mi ZSTr.130,12—9
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" — CONCUKSf
Pentru ocuparea postului de învețătoresă la scola comunală de 

fetițe din Hațegu, se escrie concursu pană la 10 Octomvrie 1888.
Emolumintele suntu:

a) salariu anualii 400 fi. eventualii 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 limba română și maghiară.
Eforia școlară comunală.

Hațegu, la 19 Septemvre 1888. BeiSantl,
160,3—2 președinte școlarii.

Sosirea si ulecarea trennrilorn si nostelorn îi Brasova.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovii la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minnte dimiheța.

2. Dela Brașovu Ia Bucurescî:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Pesta la Brașovu:

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

Rugămă pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să binevoiască a scrie pe cuponulă manda
tului poștalii și numerii de pe fășia sub care au primitîl diarulă nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

IAHU,
înființată cu începerea anului acestuia, provăijută cu cele mai nouă mijloce tehnice și asor

tată cu cele mai moderne tipuri,
primesce și efectueză totă felulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în auru, argintă 
și colori, tabele, etichete de totu feliulă și esecutat elegantă.

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.

♦

Dispunendă de mașini perfecționate și de isvăre eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulu nostru tipograficii este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în modulă celtî mai 
esactă și estetică precum și cu prețurile cele mai moderate.

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

Tipografia A. MUBEȘIAN7; Brașovu.
rasBMnasofflB IR

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


