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In numerulu de Marți ală fdiei 
n<5stre amil reprodusă sub titlulă 
„Ungurii între Germani și Mus- 
caliu unu articulu publictu de 
foia guvernamentală ungurescă din 
Clușiu. Intregă articolulă se pdte 
resuma în următorele principale 
puncte:

Maghiarii, fiind u încunjurați de-o 
mare de rasse streine și verîți între 
doue puternice popdre, cari în 
interesulu puterei lord se pregă- 
tescă de luptă una cu alta, ca na
țiune mică ce suntă trebue să se 
alipescă la una din ele și adecă 
la aceea care prepondereză; sim- 
țâmentulu și interesulu de esis- 
tență ală Maghiariloru se opună 
alipirei loră la puterea slavă, care 
amenință națiunea maghiară ; na
ționalitățile, afară de o mică frac
țiune, au simpatii slave; influința 
slavă în Austria s’a ridicată așa 
de tare, încâtă împarte puterea cu 
influința germană; alipirea Ma- 
ghiariloră la slavismă ar aduce 
cu sine disoluțiunea rassei ma
ghiare, care n’ar mai pute juca 
rolă preponderantă; Germanii din 
contră nu suntă periculoși pentru 
maghiarismă, dovadă că încer
cările loră de germanisare n’au 
avută succesă, și acțl numai Sașii 
din Ardelă mai suntă dintre Ger
mani, cari se opună nisuințeloră 
maghiare. Prin urmare, 4i°e »Ko- 
lozsvar“, națiunea maghiară se’și 
lege sortea de alianța germană.

E fârte caracteristică modulă 
cum Qțelege foia ungurescă că 
trebuescă aperate interesele de 
esistență ale națiunei maghiare și 
de aceea cu cale e se ne ocupămă 
puțintelă cu acestă soiu de logică 
ungurescă.

Din capulă locului fdia ungu- 
rdscă se pune față’n față cu po- 
pdrele nemaghiare din Țera un
gurescă, Bănată și Ardeală ca cu 
nisce dușmani și le consideră ca 
popore streine, ca și când n’ar 
lace parte din poporațiunea sta
tului.

Ea găsesce, că naționalitățile 
suntă peticul Ose pentru că țînta 
loră e răsturnarea dominațiunei 
maghiare, și deducțiunea acestei 
logice unguresc! e, că rassa ma
ghiară numai în alipirea de rassa 
germană își pdte afla mântuirea.

In adeveră, trebue se te cu
prindă mila vScțendă o foiă un
gurescă și încă guvernamentală 
ajunsă în halulă acesta. Ea nu 
găsesce cu cale, se vorbescă pen
tru asigurarea intereseloră de esis
tență națională a Maghiarii oră 
prin alipirea loră la popdrele ne
maghiare din patriă, der găsesce 
consultă se alerge peste graniță și 
se’și lege sortea de o putere din 
afară.

înțelegem ă că interesele co
mune ala monarchiei potă reclama, 
ca ea se mergă alăturea cu Ger
mania în cestiunile de politică 
osterna, der ca se aștepți se-ți a- 
sigure esistență națională o pu
tere din afară, er tu se fac! pe 
stăpânul înăuntru punendute în con

flicts și învrăjbindu-te cu maiori- 
tatea cea mare a propriei popora- 
țiuni, acesta nu pdte fi de locă 
măgulitoră pentru Germania, er 
pentru națiunea maghiară e umi- 
litoră.

Espectorările fdiei unguresc! 
trebue neapărată se dea de 
gândită aliațiloră german!. Căci 
cea dinteiu întrebare ce i-se înfă- 
țișeză unui capă sănătosă este, că 
bre ce se fiă causa de nu’și caută 
Maghiarii mântuirea în puterea și 
tăria loră de stată interidră?

Germanii sciu fdrte bine cele 
ce se petrecă la noi, pressa loră 
a făcută destule destăinuiri popo
rului germană în acestă privință, 
și decă pressa ungurescă s’a gră
bită totdeuna a desminți cele ce 
s’au scrisă despre purtarea guver
nului ungurescă față cu năționa- 
litățile nemaghiare, opiniunea pu
blică germană nu s’a schimbată, 
pentru că totdeuna nouă fapte au 
venită să dovedescă adevărurile 
destăinuite de pressa germană. De
sele atacuri ale foii oră unguresc! 
cu „Nix deutsch? în contra Sasiloră 
ardeleni, cele scrise de foile un
guresc! cu ocasiunea suirei pe 
tronă a împăratului Wilhelm, și 
atâtea alte demonstrațiunl în con
tra germanismului fiă austriacă 
ori neaustriacă, procesele de pressa 
intentate Nemaghiariloră, persecu- 
țiunile Slovaciloră și altele nenu
mărate ce au alarmată lumea, 
suntă fapte, care n’au putută 
decâtă se întărescă pe Germani 
în convingerea loră, că stări anor
male domnescă dincoce de Laita, 
că elementele namaghiare suntă 
persecutate, pentru că ceră se li 
se respecte drepturile, să fiă egală 
îndreptățite; n’au putută priu ur
mare decâtă se-i întărescă și în con
vingerea, că Maghiarii suntă slabi.

Ore ac|i n’ar vorbi altfelă fdia 
ungurescă, decă regimulă ungu
rescă ar fi revărsată mulțămire 
pretutindenea, ar fi respectată 
drepturile tuturoră naționalități- 
loru, ar fi contribuită la desvolta- 
rea loru națională în măsura sar- 
cineloră ce le porta, în locă se 
le persecute pe tbtă linia?

Der n’a făcută regimulă un
gurescă acestă lucru, pentru că 
visulă maghiarisării l’a orbită de 
n’a văcjută prăpastia ce șî-o sapă 
și i-a luată mințile de nu s’a mai 
gândită decâtă la 4iua de a4i și 
nu și la cea de mâne. l£r cei 
cari au căutată să-lă capaciteze 
au fostă tratați ca dușmani și ca 
agitatori, persecutați și întemni
țați, calumniați și înfățișați unii 
ca daco-românî, alții ca pansla- 
viști și erăși alții ca pangermani.

Urmările se vedă. A4i Ma
ghiar! se simtă slabi și nevoiți 
deci a se pune sub aripile ocro- 
tildre ale alianței germane.

Cum crede însă Germania să 
iasă la cale c’ună aliată, care se 
teme de propria poporațiune de 
sub stăpânirea sa, c’unu aflată 
care fiindă fără putere alergă la 
ea și care n’are în vedere apă
rarea unoră interese comune, ci 

numai apărarea unoră interese 
specifice de rassă?

E cu neputință, ca Germania 
se nu țină semă de situațiunea 
internă a ‘ aliațiloră săi unguri. 
Der acesta privesce politica ger
mană, de care noi n’avemă să ne 
îngrijimă.

Ceea ce ne privesce pe noi 
este și rămâne cestiunea ndstră de 
esistență națională față cu tendin
țele de maghiarisare. Și în pri
vința acesta putemă asigura pe 
guvernamentalii din Clușiu, că decă 
elementulă ungurescă, care e mică 
la numără și duce mai greu la 
nevoia, n’a putută fi germanisată, 
când Austria era după Francia 
cea mai tare putere europenă, 
atunci cu atâtă mai puțină voră 
isbuti ei a maghiarisa pe Românii 
și Sașii, pe Serbii și Slovacii din 
țările acestea, alieze-se ei nu nu
mai cu Germania, der chiar și cu 
Muscalii.

Respunsulu Sobraniei bulgare la 
discursulu tronului.

Etă cuprinsulă acestui răs
punsă :

Representanții poporului bulgară se 
simtă fericiți, că potă să presinte suve
ranului simțimentele de adencă devota- 
mentă și de iubire, de care poporală 
este însuflețită pentru densulă. Represen- 
tațiunea națională a ascultată cu bucuriă 
cuvintele principelui, că grațiă, păcii ge
nerale precum și mulțumită liniște! și 
ordinei care domnesce în țeră, dreptă ca
usa a Bulgariei se consolideză din în 
<|i și că speră, că guvernulă sub înțe- 
lepta lui direcțiune va asigura Bulgariei 
ună viitoră strălucită și fericită.

Deschiderea liniei Zaribrod-Vakarel 
umple inima poporului bulgară cu o 
dreptă mândriă; elă a arătată, că soie să 
ocrotescă drepturile sale și să respecteze 
obligațiunile sale, și că posede daruril,e 
și calitățile 'necesare pentru a’șl înde
plini singură afacerile sale și de a în
griji de buna stare și de progresulă său. 
Călătoriile ce principele le-a făcută în 
țeră au dată poporului putință de a es- 
prima simțămintele sale de adencă iubire 
și devotamentă cătră persona aceluia, 
care șl-a consacrată vieța serviciului pa
triei și'Care ține drapelulă independenței 
și a libertății Bulgariei.

Poporală ’șl va aduce aminte de 
marele sacrificii ce face suveranulă său 
pentru ocrotirea libertății și drepturiloră 
sale, și va fi tot-d’a-una gata să protegă 
și să apere pe suveranulă și călăuza sa 

Cuvintele Alteței Vostre regale 
pentru buna instrucțiune și desvoltarea 
vitejei armatei bulgare nl-au pricinuită 
o mare satisfacția. Sacrificiile ce popo
rală face și va face pentru menținerea 
armatei suntă nisce dovecjl manifeste de 
încrederea și de speranța ce avemă într’- 
nsa, er representația națională e con
vinsă, că sub înalta direcțiune a Alteței 
Vostre Regale, Bulgaria va ave în tot- 
d’a-una armata sa instruită, disciplinată 
și gata să respundă misiunii sale.

Representanța națională neignorândă 
de locă trebuința indispensabilă și în
semnătatea unei bune organisații interi- 
6re a Statului, va studia cu o îngrijire 
particulară și atențiune tote proiectele 
de lege și propunerile pe cari guvernulă 

le va presinta Adunării și totă ce’i voră 
dicta datoriile și interesele patriei.

Armatele Europei.
„Neymark* într’ună importantă arti- 

eolă ală său arată câtă costă pe Europa 
armatele, ce marile puteri au sub arme 
în fiă-care ană, și câtă ar costa decă o 
conflagrația europână ar isbucni.

Este interesantă acestă articolă nu 
numai pentru că totă ce se afirmă în- 
tr’însulă se baseză pe cifre esacte, ci 
mai alesă pentra-că elă arată vedită 
pentru ori și cine, că pacea actuală deja 
sărăcesce poporele Europei. Ce ar fi 
când ună resbelă mai îndelungată ar 
bântui ?

Ast-felă densulă arată, că în 1867 
statele Europei nu erau datore de câtă 
cu 66 miliarde franci, a căroră dobândă 
se urcă pe ană la 2 miliarde și 438 mi- 
lidne; în 1870 asta se urca la 77 mili
arde, la 1887, adecă după dece ani, 117 
miliarde. In decursă] de 20 ani der, 
datoriile s’au mărită cu 51 miliarde, 
înghițite aprope tote de armată.

Mai arată, că afară de asta statele 
europene mai cheltuescă câte 4 mili
arde și 528mili6ne pentru armată. Astfelă: 
Rusia 988 milione, Franța 859 milione, 
Englitera 740 milione, Germania 540 mi
lione, Italia 343 milione, Austria 342 mi
lione, Spania 200 milione, Turcia 200 mi
lione, Olanda 70 milidne, Belgia 46 mi
lione, Portugalia 39 milione, Svedia 35 
milidne, România 29 milione, Grecia 23 
milione.

Gândindu-ne numai puțină asupra 
acestoră sume colosale, cu dreptă cu
vântă ne putemă întreba: pănă când 
ore poporele europene voră pute suporta 
aceste grozave spese fără a ajunge la fali- 
mentă economică?

Totă acestă scriitoră arată, că Ger
mania, care în timpă de pace ține sub 
arme 427,274 <5menl, în timpă de bătaie, 
în afară de glotașl, poporală resculată, 
pote se pună pe picioră de resbelă 
1,035,955 soldați. Spania se pregătesce 
a face o lege, care s<5 de arme în mâna 
a 1.520,000 bărbați; Franța are 3,753,000 
soldați, Italia 2 milione, Rusia 3 milione

Ast-felă în timpă când aceste pu
teri ară fi încurcate într’ună mare resbelă, 
ar fi sub arme 12 milione soldați, 
pe lângă care ordele Tamelaniloră și 
Dsinghischaniuloră abia se potă compara,

Ună felă de amețelă te coprinde, 
când te gândescă câtă cheltuială ar nece
sita acestă mare numără de soldați, câți 
bani ară trebui pentru hrana loră, pentru 
arme și alte d’ale răsbelului și unde ar 
duce asta, decă ună astfelă de resbelă 
ar ține numai ună ană de dile.

Nu e mirare deci, decă chiară și 
cei mai optimiști bărbați de stată, gân- 
dindu-se la lucrile de mai susă, ajungă 
la conclusiunea, că decă astă înarmare 
chiar în timpă de pace va ține multă, 
întrega Europă dă falimentă economică, 
că numai prin complecta ori pe cuartă 
celă puțină desarmându-se poporele Euro
pei, potă fi scăpate de cea mai teribilă 
și groznică crisă economică.

SCmiLE DILEI.
Ni-se scrie din PetroșenI, că Ilus- 

tritatea Sa Prea Sânțitulă Domnă Epis- 
copă ală Lugoșului Dr. Victorii Mihalyi 
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de Apșa va merge pe diua de 11 No- 
emvre nou la Petroșeni, ca să sfințescă 
nou clădită biserică de acolo.

** *
In privința procesului intentată vred

nicului preoții română din SisiescI, Dr. 
Vasiliu Lucaciu, pentru „delictă de ațî- 
țare“ contra Unguriloră, pretextă, pen
tru care scimă că d-lă Lucaciu a sufe
rită deja și ună arestă preventivă de 5 
săptămâni, „Egyetertes“ scrie acum, sub 
titlulă „Popă valachă agitatoră“, urmă- 
torele: „Tribunalulă r. din Sătmară a 
fixată pertractarea finală în causa de 
penalitate a renumitului agitatoră daco
română pe 22 Noemvre. Preotulă ape- 
lândă și în contra sentinței prin care fu 
acusată ca vinovată, acum a făcută ună 
nou jre cursă contra sentinței tribunalului 
aducendă ca motivă, că tribunalulă a 
citată la pertractare numai pe martorii 
cari au depusă contra sa, în timpă ce 
pe martorii săi i-a ignorată. Vasiliu 
Lucaciu cere în recursulă său, ca să se 
citeze și să se asculte și martorii săi.“

Se înțelege, ară fi vrută agitatorii 
unguri să se asculte numai martorii lor.

* ’f"
„Gril Blas“ primesce următorea scire 

gravă din Viena: „Principesa Stefania, 
soția principelui de cordnă Rudolfă, vo- 
esce să ceră divorțulă și să părăsescă 
Viena pentru a se duce la Bruxelles, 
der regele și regina Belgiei, părinții ei, 
precum și sora ei cea mai mare, princi
pesa de Saxe-Coburg-Kohary, facă cele 
mai mari sforțări pentru a împedeca 
acâstă catastrofă. Căușele cari o împing 
pe principesa Stefania la acesta ar' fi 
certele continue dintre densa și princi
pele moștenitoră Rudolfă. “

* * *
După o hotărîre nouă a ministrului 

de culte în înțelegere cu ministrulă 
de interne, de acum înainte, în afaceri 
de judecată preoțescă, la divorță ori la 
orl-ce altă cestiune de caracteră morală 
bisericescă, nu este ertată a se aduce 
martori de altă confesiune. Când e a 
se pertracta vre-o causă înaintea unui 
foră bisericescă catolică d. e., decă mar
torii nu suntă catolici, afacerea are să 
trecă atunci necondiționată la judecăto
ria civilă. Membrii episcopateloră, după 
cum spune „Budapesti Hirlap“, au pro
testată contra acestei hotărîrî.

** *
Principele Dimitrie Cuza, fiiulă celă 

mică ală răposatului Domnă română 
Cuza, a încetată din vieță. Regelo Ca- 
rolă a adresată principesei Elena Cuza 
o telegramă de condolență,

** *
„Biserica și Scdla“ din Aradă dă 

următărea lămurire: „Precum aflăm din is- 
voră autentică, părintele Nicolau Petrescu 
din Remetea a fostă suspinsă din par
tea venerabilului consistoriu eparchial 
din Aradă dela oficiu și jumătate bene
ficiu. Casulă acesta a fostă interpretată 
și comentată în diferite -moduri de unele 
jurnale. Deși nu este datina, și nu este 
nici consultă, a se discuta prin organe 
de publicitate cașuri de acestă natură, 
totuși pentru orientarea publicului notăm, 
că părintele Nicolau Petrescu a fostă sus
pinsă dela oficiu pentru delicte de na- 
tură bisericescă, delicte normate prin 
regulamentul de disciplină ală bisericei 
nostre, și suspensiunea s’a efectuită pe 
calea sa prin oficiulă protopresbiterală 
concerninte“.

Trebuia o lămurire, ca să se scie, 
decă suspendarea s’a făcută din cause 
ca cele arătate de foile ungurescl, ori 
din cause de natură bisericescă.

• » ‘ • 1 . ■ •• * ♦
Trimițându-se invitările pentru serata 

cu danță a tipogrâfiloru din locă, ce se va 
da la 5 (17) Noemvre. suntă rugate a- 
cele persăne, care dinjerore n’au primită 
invitare și ară voi să ia paite la acestă 
serată, să binevoiască a se adresa ver
bală ori în scrisă la factorulă tipografiei 
Mureșianu, d-lă D. Cocoreanu, spre a li-se 
trimite invitări, dândă adresa locuinței

d-loră. Judecândă după arangeamentele 
făcute de comitetă, serata va fi forte 
plăcută și deci e de recomandată a lua 
câtă mai mulțl parte la ea, mai vertosă 
că venitulă ei e destinată scopufiloră 
culturale ale societății tipogrâfiloru, cari, 
pentru ânteiașl dată se presintă publicu
lui într’o corporațiune închegată.

** *
Lângă Viena s’au făcută încercări 

cu tunulu Maximă. Precum spune „Illustr. 
Extrablațt“, reșultatulă a fosă ațâță de 
splendidă, încâtă s’a decisă procurarea 
acestui felă de tună. S’au dată 600 de 
împușcături pe minută.

** *
Din Timișora se comunică, că în 

urma unui îndemnă din parte militară, 
viceprimarulă a propusă representanței 
orășenescl se se facă pași pentru derî- 
marea fortificați unii oră din Timișora. 
Propunerea a fostă unanimă primită.

*4- si»
In Sinodulă episcopescă ală României 

s’a ventilată cestiunea, că ore nu ar fi, 
consultă să se institue sub privegherea 
Sinodului o fabrică pentru luminările și 
făcliile trebuinciose în biserici, pentrucă 
abstragendă dela materialulă celă prostă 
și necurată, ce se întrebuințeză astădl 
la fabricarea luminiloră și făcliiloră, prin 
fumulă loră inmensă se infecteză aerulă 
în biserici și cele mai frumâse picturi 
ale bisericiloră, precum și zidurile aces
tora, prin aședarea succesivă a scrumului 
din fumă pe ele, se înegrescă cu totulă. 
Cestiunea a fostă deocamdată avisată 
unei comisiunl.

** *
După cum comunică „Zastava“, 

D emisiunea patriarchvlui serbescu Angye- 
lici ar fi fostă provocată -de mari dife
rențe ce s’ar fi ivită în ultimulă sinodă 
episcopescă și de reua administrare a 
averei patriarchale. Negreșită că alții 
suntă cei cari au abusată de Patriar- 
chulă, dice o telegramă din Pesta cătră 
„Neue fr. Presse,“ er scirea, că e vorba 
d'a se trimite ună comisară ală guver
nului, o numesce născocire tendențiosă.

Libertatea jressei ii Uijaria.
Sub acestă titlu a publicată d-lă Dr.. 

Alesandru Mocsonyi ună articulă. sub
scrisă de densulă în „Romănische Revue“ 
de pe Octomvre - Noemvre 1888, prin 
care combate prigonirea pressei nostre 
naționale române. Dămă locă în tra
ducere fidelă acesțui articulă, care a 
dată prilej ă foiloră guvernamentale un
gurescl de a se pronunța asupra situa- 
țiunei nostre politice, cestiune la care 
vomă mai reveni.

Etă articolulă d-lui Mocsonyi:
Dreptulă de a’șl esprima omulă li

beră opiniunile sale politice nu pote lipsi 
dintre drepturile, ce garanteză libertatea 
constituțională a cetățeniloră. Acesta este 
o sentință, care astăzi nu mai are lipsă 
de dovâdă, ea șl-a câștigată deja autori
tatea unui axiomă politică, ce de sine 
se’nțelege, tocmai așa, ca și. celalaltă 
axiomă, după care. drepturile constitu
ționalei fără o garanțiă corespundetore, 
suntă nisce drepturi ilusorie. Cu tote 
acestea, dreptulă de liberă cuvântă și 
'dei liberă scriere în Ungaria a devenită' 
ilusoriu, celă puțină în ceea ce privesce 
jumătatea cea. mai mare a poporațiunei. 
De cumva nu ar voi cineva să afirme, 
că judecătorulă în țjropria causă oferă și 
garanția recerută pentru o adevărată 
scutire a dreptului, seu de cumva n’ar 
nega, că instituțiunea juriului, ca garanțiă 
constituțională a libertății nostre de 
presșă, se baseză pe acestă idea funda
mentală. Celă ce însă ar voi să nege 
acesta, acela ar negă simplamente ună 
faptă, adecă 'faptulă, că întrega dislo
care a curțiloră ca jurați în țâră a fostă 
predominată de acestă .ideiă fundamen
tală și a, fostă, făcută dintr’ună punctă 
de vedere națională unilaterală. E în
vederată, că aici nu au influințată pos
tulatele de a se scuti cu efectă dreptulă 
libertății de pressă, ci considerațiunl 
mai înalte- politice și. disolvarea ulte- 
rioră a curții cu . jurați din Sibiiu, a 
singurei curți, a cărei înființare a fostă 

deja dela începută contrară principiului, 
au risipită, credă, pentru totdeuna și 
ultimile îndoell în acestă privință.

Pentru ca amicabilulă cetitoră să-și 
facă o ideeă de scutulă de dreptă, de care 
se bucură pressa națională oposițională, 
voescă să caracteriseză în trâcătă rela- 
țiunile de care e vorba.

Nă trebue să accentuezăîn deosebi, 
că la procesele politice ale acestei presse 
oposiționale se tractâză esclusivu numai 
de acele diferențe naționale, cari din neno
rocire despartă astăcjl popârele Coronei 
Sf. Ștefană în două mari tabere poli
tice și că, în puterea principiului de dis
locare ală curțiloră cu jurați deja amin
tită, jurații aparțină așa-dicendă esclusivă 
direcțiunei donmitdre, er acusații cu to
tulă exclusivă direcțiunei naționale oposi
ționale.

De aici reesă, că judecătorii și acu
sații stau în asemeni procese de pressă 
politice în raportă de contrari politici unii 
cu alții, care va să dică, jurații ca jude
cători au a-șl pronunța verdictulu asupra 
concetățeniloru loră ca adversari ai lorii po
litici.

Nu mai puțină remarcabilă este și 
metoda de care sș folosescă de ase
meni procurorii în acusațiunile loră pu
blice. Legea pretinde pentru stabilirea 
substratului delictului de pressă ală ațî- 
țărei în contra constituției, a legiloră etc. 
o provocare directă pentru comiterea unei 
fapte punibile seu o ațlțare directă la ură 
în contra unei confesiuni, naționalități 
etc. Procurorii schimbă însă momen- 
tulă punibilă directă făcândă dintr’ânsulă 
tocmai contrarulă, unulă indirectă, și es- 
tindă astfeliu caracteristiculă provocărei 
directe, seu ală ațîțărei, pănă unde vo- 
escă. Astfeliu e lucru firescă, că pro
curorii nimicescă ârășl cu totulă păretele 
principială despărțitorii ală celoră două 
tărîmurl ale fapteloră punibile și nepunibile, 
acea separare principială a legei penale 
a glorificat’o ca cea mai importantă achi- 
sițjune a liberalismului în istoria legiloră 
de pressă. La acesta se mai adauge, că 
în legea nostră penală delictulă de pressă 
ală ațîțărei la ură în contra unei națio
nalități s’a creată, precum scimîi,în speci
ală cu privire la raporturile nostre ne- 
sănătose naționale și că chiar în acelă 
casă, când procurorii ară ave înaintea 
ochiloră criteriulă ațîțărei directe stabi
lită în paragrafulă respectivă ală legei, 
care se provdcă la paragrafulă anterioră, 
legea încă totă nu oferă punctele de ra- 
d.emă recerute pentru o sentință jude- 
cătorâscă obiectivă, ci lasă cea mai es- 
tinsă latitudine liberei aprețierl subiective, 
căci despre aceea, ce este a se înțelege 
în adevără sub ațîțare directă, legea nu 
conține nici disposițiune, cum se întâm
plă la delicte analdge în alte cașuri, 
după cari mimai nisce atacuri prin fapte 
scornite seu în mod tendențiosă dena
turate, seu prin batjocurire suntă pri
vite ca ațîțare la ură punibilă. Acestă 
scădere a legei nostre penale se resimte 
însă cu atâtă mai viu, cu câtă ea, pre
cum scimă, a rupt’o cu principiulă sin
gură liberală, după care libertatea cu
vântului și a pressei are să-și găsescă 
singura mărginire în ■ stricta respectare a 
drepturiloru și libertățiloru streine, precum 
și a ordinei legale, pe care principiu s’a 
întemeiată și legea nostră de pressă din 
an. 1848. Consecențele practice însem
nate ale unei asemeni metode, și încă în 
legătură cu acestă latitudine a legei, re- 
sultă de sine înse-șl.

E clară, că legile, fiindă astfelă fă
cute și fiindu astfelă interpretate în 
modă arbitrară, orl-ce constatare simplă 
a fapteloră politice întru câtă nu con
vine procuroriloră guvernului seu așa 
numitei opiniunl publice patriotice, ca 
acele fapte politice să fiă în publică con
statate și că orl-ce critică a stăriloră 
politice, a singur,aticeloră acte ale gu
vernului seu a politicei de stată actuale 
— fiă acestă critică câtă de obiectivă — 
dâcă nu este pe placulă amintițiloră fac
tori, constitue eo ipso ca ațîțare indirectă 
faptulă delictului de pressă alu ațițării în 
contra constituției său la ură in contra unei 
naționalități.

Spre a nu Osteni pe cetitori cu de- 
tailuri, voescă să mă provocă numai în 
generală la articulii de diare pănă acuma 
incriminați, precum și la respectivele 
vorbiri de acusare ale procuroriloră, și 
afară de aceea spre a constata adevă- 
rulă afirmărei mele voescă să mă pro
vocă încă numai la mărturia fără- în- 
doelă clasică a unei foi guvernamentale, 
care de sigură merită de a fi citate aici. 
Voescă se vorbescă adecă de foia gu
vernamentală „Kolozsvaru, care foiă a 
instruită pe jurați în ajunulă unei per
tractări la curtea cu jurați într’ună ase
menea procesă de pressă . națională*),

*) In’ ajun ulii procesului de pressă alu 
„Gazetei Transilvaniei1!. — Jiul.

i-a instruită expresă, că acusații, — căci 
în casulă acesta erau chiar doi deodată, 
— nu trebue să fiă condamnați pentru 
ceea ce au fisă, ci pentru aceea, ce nu au 
fisă în articulii incriminați, dăr ce și-oră 
fi gândită în inter iorulu loră.

Vechia axiomă juridică de intemis 
non judicat praetor este modernisată aici 
•după șablonulă liberalismului guverna
mentală într’ună modă cu totulă îngri- 
jitoră. Cumcă în modulă acesta chiar și 
ună „Tatălă nostru“ valahă păte să dea 
în unele împrejurări substrațulă de lipsă 
pentru ună delictă de pressă, nu mai 
trebue să fiă după tote acestea mai de 
aprope esplicată, că și aici omulă ar putea 
să fie cupleșită de vre-o ideă dușmană 
statului seu celă puțină ar pute să fiă 
în prepusă, că pote să aibă o astfelă de 
ideă!

Se vede dâră, că acusațiunile nu se 
racțimă pe criteriulă obiectivă penală, ală 
legiloră, ci pe presupuneri și insinuațiuni 
subiective, din cari isvorescu disposițiunile 
individuale sufleteset ale acusatoriloră pu
blici.

Intr’aceea, orl-cât de semnificative 
ară și fi cele două momente arătate — 
raportulă de adversitate politică între 
judecători și acusațl și metoda motivării 
acusațiunii — pentru a judeca acestă 
felă de instituțiune judecătorâscă, trebue 
totuși să accentuămă și ună ală treilea 
momentă, spre a ilustra pe deplină acestă 
instituțiune. Acestă momenta zace în 
destinațiunea politică a acestei întregi 
instituțiunî însăși. Și acestă destinațiune 
a ei nu se referă numai la apărarea e- 
gală a libertății pressei și a ordinei legale 
prin mijloce de dreptă legale, ci afară 
de acăsta și încă în prima liniă ea se 
referă la șcutulu direcțiunei politice ce dom- 
nesce afi. Și adecă nu numai în contra 
unoră atacuri contra legii, ci și în con
tra ■ unoră atacuri ce suntă după lege ertate 
și nu numai cu mijloce legale, ci decă e 
de lipsă cu ori ce mijloce. Și nimeni al- 
tulă, decâtă ună procuroră reg. ung. a 
proclamată acesta, cu ocasiunea unuia 
din cele mai recente processe înaintea 
curții cu jurați, de pe tribuna acusato- 
rului publică, ca adevărata menire a 
acestei instituțiunî judecătorescl cu o 
claritate, care nu mai lasă nimică de do
rită. „Trebue domnitorii jurați, să vă mai 
spună, că acusatulă și soții săi de princi
pii suntă în vieța de stată maghiară o ne
ghină, care, dăcă nu merge altfelă, trebue 
se fiă stârpită cu forța. De aceea nu ■ ju
decați numai după dreptate, ci înainte de 
tote ca patrioți maghiari.11 Așa glăsuesce 
încheierea replicei unui acusatoră pu
blică.*) Elă apeleză întro sală judecăto
rescă la forță și la. patimele politice 'ale 
jurațiloră ; îi le provocă directă să nu 
judece după dreptate, ci după propriulă 
loră interesă politică de partidă. Și elă 
putu face acesta fără a fi fostă Qiămată 
la- ordine din partea tribunalului și fără 
de a fi diu causa acesta destituită din 
postulă său de cătră guvernă.

Ar crede omulă, că fiă-care cuvântă, 
ce s’a vorbită aici, procurorulă care l’a 
vorbită și tribunalulă înaintea căruia s’a 
vorbită, ar fi totă nisce lucruri, cari ară 
pute să esiste numai în împărăția impo- 
sibilitățiloră. Gurncă ună asemenea a- 
frontă împătrită contra sâmțului de dreptă 
sănătosă, contra demnității tribunalului, 
contra autorității procuraturei și contra 
sânțeniei jurământului jurațiloră, pote să 
se facă nepedepsită, va apărâ fiecăruia, 
care nu cunosce mai de aprope rapor
turile nostre politice, ca ună lucru ne- 
îuțelesă. Și totuși apară tăie aceste 
monstruositățl în lumina lucruriloră ce 
de sine se’nțelegă din momentulă, când 
îșl înfățișeză omulă adevărata menire po
litică a acestei întregi instituțiunî jude
cătoresc! și când ia a minte, că aici nu 
se tracteză de-o părere individuală, ci 
că acestă procuroră în sinceritatea sa.} 
la care a fostă constrînsă, a dată! es- 
presiune clară unoră .idei, ce domnescă 
în generală asupra naturei acestei insti- 
tuțiunl.

(Va urma.)

Nonlu piecffl le le® militară.
Principalele disposițiunl, ce se iau 

prin noulă proiectă de lege militară, 
suntă următorele :

Apărarea patriei contra inimiciloră 
esternl este concredută armatei comune. 
Honvedimea și glotele servescă pentru 
ajutorarea acestei armate. Reserva în- 
tregitore a armatei comune umple golu
rile provenite în șirulă acesteia în tim- 
------------- r ' . •

*) In procesată de. pressă al tjiarului „Ro- 
miinischo Revue.“ Red. 
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pul& de râsboiu; în împrejurări extra
ordinare reserva se pote chiăma și în 
timpii de pace. Altmintrea reserva în- 
tregitdre este obligată la serviciu de 
8 săptămâni și la eserciții periodice de 
arme.

Obligamentulă la servi ciulii militară 
începe cu unii anii mai târdiu, adecă 
dela 1 Ianuarie a acelui anii, în care 
tinărulă împlinesce anulă ală 21-lea ală 
etății.

Timpulă de serviciu rămâne ca și 
pănă acum. Marina primesce unu nou 
ajutoră prin înființarea așa numitului 
„landverulă marinii". Cei cari nu suntă 
capabili pentru serviciulă militară, se în- 
roleză pentru alte feluri de servicii ale 
armatei, la cari se potă aplica.

De aci înainte contingentulă tine- 
riloră recruți pentru armata comună va 
fi de 103,100 inși pe ană; din aceștia 
Ungaria dă 42,711 în locă de 39,652 ca 
pănă acum. De aci în colo și honvedimea 
va primi recruți imediată (adecă asentațl 
deadreptulă la honvedl), anume câte 12, 
mii 500 pe ană. Contingentul armatei co • 
mune nu va mai fi fixată pe viitoră la 
800,000, ci voră fi ațâța militari, câți 
tineri se voră recruta din numărulă celoră 
chemați la asentare. Toți acei tineri, 
cari nu voră pute să intre în seria os- 
tașiloră ordinari, voră fi împărțițl în 
reserva întregitore a armatei comune și 
a honvecjimei, va să Zi°ă foțl aceia, cari 
suntă capabili de ori ce felă de serviciu 
militară, voru trebui să fie ostași.

Voluntariatul!! pe ună ană devine 
mai rigurosă. Individii condamnați pen
tru fapte urîte nu se potă bucura de 
favorurile voluntariatului. Voluntarii pe 
ună ană, cari la asentare au trecută 
peste contingență, își voră servi anulă 
de voluntari la honvedl. In sensulă 
acestei reforme, celă puțină 150/0 din 
voluntari voră ave să servescă la hon
vedl. Facerea serviciului activă numai 
acei voluntari o voră putei amâna pănă 
la anulă ală 24-lea ală etății, cari 
își continuă studiele loră la ună insti- 
tută de învățămentă mai înaltă; pănă 
când însă voluntarulă se află în serviciu, 
n’are voiă a se ocupa cu altă ceva; 
este silită să fiă esclusivă numai ostașă. 
Esamenele de oficeră se voră regula 
prin regulamente deosebite, sancționate 
de Maiestatea Sa. In sensulă acestoră 
regulament^" voluntarulă, decă n'a co- 
răspunsă la esamenulă de oficeră, va fi 
datoră să servescă încă ună ană. Și 
voluntarii, cari servescă mai multă de 
ună ană, potă să servescă pe spesele 
loră proprii și se potă presenta la esa
menulă de oficeră. La marină volunta
rulă pe ună ană este obligată să ser
vescă încă ună ană nu decă n’a eșită 
la esamenulii de oficeră, ci decă n’a eșit la 
esamenulă de suboficeră. Cu privire la 
voluntarii medici, farmaciști, veterinari, 
învățători și preoți, suntă reguli deosebite. 
Voluntarii pe ună ană se mai potă aplica 
și ca funcționari militari în reservă.

Scutirile dela serviciulă militară cadă 
sub o lege mai strictă. Cei scutiți pe 
câtva timpă, se trecă la reservă, va să 
dică de aci încolo nici aceștia nu mai 
suntă liberi.

Cei din prîmulă ană de reservă, pre
cum și cei din primii trei ani dela re
serva întregitore, în casă de lipsă potă 
să fiă chiămațl la serviciu activă și în 
timpă de pace.. Disposițiunea acesta, 
prin care se semnifică îmulțirea armatei 
în timpă de pace și care pănă acuma a 
fostă luată numai pentru cașuri escep- 
ționale, prin noulă' proiectă devine per
manentă.

Codulă penală militară se ampli-: 
fică prin aceea,- că penalitățile comise 
din partea celoră ce stau sub controlulă 
militară și penalitățile comise de „oficerl 
în uniforma militară" se pună sub cer- 
culă de influință ală legei militare.

Honvedimea va consta asemenea 
din statulă activă, reserva și reserva în
tregitore. Timpulă de serviciu dureză 
pănă la ală 33-lea ană. Avansamentele, 
drepturile, echipamentulă și regulamen

tele sunt întru tote egale cu celeale armatei 
comune.

Acestea suntă cele mai principale 
puncte ale noului proiectă de lege mi
litară.

mică
de a se da în

Peiejssh militare.
Ministrulă de honvedl a presentată 

la 3 Noemvre n. camerei deputațiloră 
ună proiectă de lege, care reguleză pe
depsele pentru cașurile Când nu se dă 
urmare ordineloră militare de convocare. 
Proiectulă cuprinde următorele disposi- 
țiunl esențiale:

Personele militare obligate prin jură- 
mentă pe articulii militari comită o 
crimă, decă întârdie mai multă de optă 
(jile d’a urma în casă de mobilisare con- 
vocărei pentru întregirea armatei ori a 
honveclimei pe picioră de râsboiu, con- 
vocărei recruțiloră neînșiruițl încă în 
rondurile oștirei ori a reservișfiloră de 
întregire, apoi a oficeriloră aflători în 
pensiune ori afară din serviciu. Pe- 
dâpsa e de 3 —12 luni carceră, în casă 
de mobilisare și de râsboiu 1—5 ani 
carceră. Delictă e, dâcă e mai 
de optă dile întârdierea 
timpă de pace urmare ordineloră de 
convocare, mai departe convocărei la 
esercițiulă de arme ori la serviciu escep- 
țională. Pedepsa e 1—3 luni temniță. 
Persone militare, care n’au depusă jură- 
mentulă pe articulii militari (preoții mi
litari, auditorii, medicii, oficerii manipu- 
lanțl ș. a.) comită o crimă, decă întâr
zie mai multă de optă dile de a da ur
mare ordineloră de convocare; ună de
lictă, decă nu dau urmare imediată, der 
totuși înainte de a trece optă dile. Cri
ma se pedepsesce cu 6 luni pănă la 2 
ani carceră, delictulă cu 1—3 luni tem
niță. Grlotașulă convocată se face vi
novată de crimă, decă întârzie mai 
multă ca optă ZU® de a da urmare or
dineloră de convocare; er de delictă, 
decă nu dă urmare imediată, der totuși 
înainte de optă Zile. Crima se pedep
sesce cu 6 luni pănă la 2 ani carceră, 
delictulă 1—3 luni temniță. Celă care 
seduce cu succesă ori fără succesă o 
persdnă militară a comite Crima ori de
lictulă de mai susă, are să fiă pedep
sită de tribunalulă civilă ori militară 
(după cum e civilistă ori soldată) cu ace
eași pedepsă ca și făptuitorulă.

Vinarsîi s6u rachiu.
(Prelegere publică dela mediculă Petru Argin- 
tariu. Din cartea „Merinde dela șcâlă“, de Dr.

Georgiu Popa.} 
(Urmare).

Cu cele dise pănă aci, socotă că 
am demustrată tesa seu afirmațiunea 
dela începută, ce o reppțescă: vinarsulă 
e veninul Venină, ce uoide cu încetulă 
der prin o lucrare continuă și sigură.

Doră mă voră întreba: se pote să 
trăâscă lucrătorulă fără de vinarsă? Răs
pundă, că se pote. Avemă mărturiă, mai 
întâiu aceia dintre onorații ascultători, 
oarl nu (beu nicl-odată vinarsă, suntă 
sănătoși, buni lucrători. Altă mărturiă 
ni este miliția; oșteanulă nu capătă vi
narsă, face voiosă mersurile cele mai 
sforțate, și decă cutarele rămâne îndă- 
rătă, pe cuvântă de ostănită, îndată ' se 
scie, că acela a dată undeva peste sticla 
cu rachiu. A treia mărturiă suntă' reu
niunile de temperanță și de abstinință, 
ce Zi de di se înființeză pretotindenia 
la noi în Europa, der alesă în America; 
primescă în sînulă loră membri din tote 
condițiunile sociali, del& lucrătorulă cu 
brațele pănă la somitățile politice, și 
toți'se simțescă mai sănătoși, de sigură 
mai fericiți. Mărturia a patra ni suntă 
cei pedepsiți la închisori; nu capătă vi
narsă, fără să devină morboșl seu să 
moră de doră.

De unde a venită presupunerea a- 
ceea rătăcită, der lățită forte, că vinar- 
sulu ar fi nutritoră, și a nume bună de 
lucrători? Vă puteți esplica înși-vă din

f

cele, spuse. Omenii consideră de întă
rire ceea ce este numai o incitațiune 
seu sternire momentană și trecătore a 
sistemei de nervi. Mai departe, consi
deră de saturațiune ceea ce este numai 
o slăbire a stomacului de nu pote con
suma seu funcțiuna la digestiune. Vi
narsulă , în locă să aducă nutrimentă, 
stdrce puterile din corpft. Der omulă 
simte lipsa de întărire, și în față cu a- 
cesta stă neputința stomacului de a con
sume , — atunci ce face nepățitulă și 
neînvățatulă ? în locă să ceroe nutrimente 
corespunZâtore, elă se întinde la sticla 
cu vinarsă, și etă-lă intrată pe calea a- 
celui procesă destrămătoră, oe vi l’am 
descrisă în discursulă de astădl.

ț)isei ceva de nutrimente corespun- 
Zătore. Ore dă că m’ațl înțelesă după 
cele audite, der nu socotă de prisosă a 
se accentua mai apriată, că în ordinea na
turală numai ună mijlocă avemă a su
plini vinarsulă și a-lă scote din consumă, 
acestă mijlocă este: nutrirea regulată cu 
nutrimente sănătose și bine pregătite. 
Mă bucură de stimatele femei, ce ml-au 
făcută onorea se vină a mă asculta. ’Ml 
pare rău, că n’au venită mai multe. Le 

| rogii pe celea de față, se spună suroriloră 
și suratelor!! de acasă opiniunea medi
cului, că tuturora înainte suntă femeile, 
chiămate a lua a mână câusa stirpirii
vinarsului.^ Ele caută să începă dela 
pânea bună, și dela fertura sănătosă și 
de gustă. Sunt sigură, că ele voră face 
acesta pentru iubirea loră la soți, la 
prunci, la onorea și fericirea familiei. 
Celă nutrită cum se cade, nu are lipsă, 
și nu va merge în ispită a înșela sto- 
maculă cu vinarsă.

Insă în stadiulă de astădl nu se 
ajunge scopulă, decă numai femeile voră 
împlini datorința, ce li se vine. Caută 
ca noi, bărbații, încă să ne servimă de 
totă puterea nostră morală întru a ne 
reține dela spirtuose. Să conlucrămă, 
femei și bărbați, fiă-care în cerculă său!

(Va urma).

Avisu. La 16 Noemvre n. 1888, 
orele 11 a. m., se va ține în stațiunea 
Sibiiu, în localulă oficială ală intendenței 
c. r. a capului 12 de armată o nouă per
tractare publică cu privire la articolulă 
„pâne" pentru stațiunea Mediașă, ce e a 
se furnisa pe timpulă dela 1 Ianuarie 
1889 pănă la finele lui Decemvre 1889, 
susținendu-se condițiunile publicate la 1 
Octomvre a. c. sub Nr. 5938 din 1888 și 
aflătore în cola de condițiunl dela 1 Oc
tomvre 1888.

Logodnă. Domnulă Nicolau Dubleșu, 
notară adjunctă în comuna Romoșelă, 
șl-a .încredințată de soțiă pe d-șora 
Otilia Cașolțanu, fiica d-lui notară din 
Lancremă. Cununia se va serba la 18 (6) 
Noemvre 1888. Felicitările nostre!

Tel®. part, a „ta. Tms.“
Baia-mare, 7 Noemvre sera. Sub- 

scrișii au adresată d-lui Dr. Alec- 
sandru Mocsonyi următdrea tele
gramă : Ai reîntratu cu principiile 
sublime ale domniei tale pe te- 
remulu activității. Cu zelu fier
binte și cu entusiasmu te salutămu, 
asigurându-te, că în lupta dreptă 
ne vei afla totdeuna la înălțimea 
datorințeloru nbstre. — George Pop 
de Băsescî; Alexiu Berinde, pro
topopii; Stefanu Bilțiu, protopopii; 
Nilvanu, advocatu; Dr Vasiliu Lu- 
caciu; Avramii Brebanu, preoții; 
Gavrilii Burbulii posesorii; Ioaniî 
Costinii, preotu; Vasiliu Zigre, ad
vocatu.

SCIRl TELEGRAFICE.
Budapesta, 7 Noemvre. Confe- 

reuța orașelor cu magistrat regulat 
a decisă a adresa o petițiune că- 
tră dietă, cerendu ca în privința 
răscumpărării regaliiloru de cârci- 
măritu se li se dea aceleași fa

voruri ca și cetățiloru libere re- 
gesci. Deputatulu Zay (Brașovu) 
nu așteptă dela unu asemenea 
pasă succesă materială, ci numai 
morală, de aceea propuse se nu 
se adreseze nici o petițiă dietei, 
ci se se protesteze unanimă în 
contra legei.

Budapesta, 7 Noemvre. — Co
misia pentru afacerile militare a 
primită preliminarulă ministrului 
de honvecfl.

Berlinu, 7 Noemvre. — Soirile 
cele mai noue vorbescă erăși de 
aceea, că causa accidentului pe 
drumulă de fer rusescă la Borki, 
este ună atentată. Din Moscva și 
Cliarkov se anunță c’au fostă a- 
restate 50 iie persbne notabile 
panslaviste. Toți funcționarii de 
drumă de feră de pe linia, pe care 
s’a întâmplată nenorocirea, au fostă 
suspendați.

Parîsu, 8 Noemvre. — Comi- 
siunea pentru revisuirea constituției 
a decisă, ca revisiunea se se facă 
printr’o constituantă anume convo
cată spre acestă scopă.

Petersburgu, 8 Noemvre.— In 
urma catastrofei dela Borki, mi
nistrulă de comunicațiune Poss- 
jet a fostă demisiunată și în lo- 
culă lui a fostă numită miniș- 
trulă de finance Wyschnehradoky.

BucurescT, 8 Noemvre. — Cor
purile legintdre se voră deschide 
în 1 (13) Noemvre a. c. printr’un 
mesagiu regescă, care va enu
mera reformele cari țintesce ca- 
binetulu Rosetti-Carp și va accen
tua, că guvernul u va urmări și în 
viitoră politica esterioră de pănă 
acuma a țării.

Newyork, 8 Noemvre. — După 
ultimele sciri, la alegerea de pre
ședinte ală republicei adobeuditu 
Harrison în statele de Nordă, er 
Cleveland în statele de sudă ma
joritatea de voturi. Soirile des
pre resultatulă alegerei suntă 
forte contracțicetdre. Cu tote a- 
ceste se pare a fi asigurată alege
rea lui Harrison.

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei^ ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, în li
brăria Aiculae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Cursulu la bursa de Viena
din 7 Septemvre st. n. 1888.

Cursulu pieței 1
din 6 Septemvre st.

Srasovu•
n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9,37 Vend. 9.40
Argintă, românescil . n 9.30 r 9.35
Napoleon-d’orI . . . n ,9.63 M 9.66
Lire turcescl . . . n 10.92 H 10.95
Imperiali.................. n 9.92 H 9.95
GalbinI.................. w 5.70 n 5-74
Scris, fonc. „Albina“6’/o 101.— —.—

n n „ 5°/o 98.— 98.50
Ruble rusescl . . . n 126.— 127.—
Discontulă .... 6*/i--8% pe ană.'

Renta de aurii 4%............................... 101.25
Renta de hârtiă5i’/0.................................92.30
Imprumutulii căilord ferate ungare . 144.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98.75
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostili ungare (3-a emisiune) . . 117.— 
Bonuri rurale ungare................. 104.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.75
Bonuri rurale Banattf-Timișfi . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare............. 104.75
Bonuri rurale transilvane............ 104.50
Bonuri croato-slavone................. 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescil..........................................99.50
Imprumutulii cu premiulii ungurescil 130.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului , 123.—
Renta de hârtiă austriacă .... 32.15
Renta de argintii austriacă .... 82.G5
Renta de aurii austriacă . . ... . 109.60
LosurI din 1860 .........................  . . 140.20
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 878.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 303 25
Acțiunile băncei de credittiaustr. . 308.70 
Galbeni împărătesc! ................... 5.77
Napoleon-d’orI........................  9.64
Mărci 100 împ, germane .... 59.65
Londra 10 Livres' sterlinge . . . 121.65,

Editorii și Redactorii responsabilii ; 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Importanții pentru fumătorii de țigărî de hârtiă 
este cea mai fină 

g***LA COCARDE
și cea mai bună hârtia de țigărî

( Trenulti
Trenulă

recomandată de cătră cei 
e curată și fină și pentru

mai renumițl profesori de chimiă pentru că 
că nu este amestecată întrînsa nici unii felă 

de materiă stricăciosă sănătății. Acestă hârtiă a și fostă premiată la 
Exposiția iubilară în Australia de sudă cu medalia de aură, pe teme- 
iulă calității sale deosebită de bune.

Acestă hârtiă La Cocarde precum și cartușele de țigări făcute 
dintrînsa se p<5te cumpăra dela t .ți vendătorii de tabacă, traficanțl, 
și dela engrosiștii de marfă de Nurnberg și de hârtiă din Transilvania.

Publiculu să se ferescă de imitațiuni.

Trenulă
Trenulă

I. Plecarea trenurilor!!:
I. Dela Brașovti la Pesta:

de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr.

2.
accelerată
mixtă Nr,

II.

315 : 4 ore 10 minute dimineța.
Dela Brașovâ la Bucuresci:
Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
318: 1 bră 55 minute după amecjl.

Sosirea trenurilorîi:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 6re 46 minute înainte de amedl. . 
mixtă Nr.

2.

mixtă Nr.
accelerată

B.

Ch. Schutz.

Trenul ii
Trenulti

Trenulti 
Trenulti

Avîsii i-lorti abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Totodată facemti cunoscută tuturoră D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administrat. „Gaz. Trans.

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

317: 2 ore 32 minute după amecjl. 
Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

Sosirea posteloru:
, Reșnovu-Zernesci-Branu la Brașovu: 10 ore înainte de amedl. 
Zizinu, la Brașovă: 9 ore a. m.

Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
Făgărașu la Brașovă: 2 ore. dimineța..
Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

A. Plecarea posteloru:
Brașovă la Râștwvu-Zernesci-Branii: 12 ore 30 m. după amedl. 

„ Zizinu: 4 ore după amedl.
în Săcuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute nbptea. 
la Făgărașii: 4 ore dimineța.
la Săcele: 4 ore dimineța.

n

Din

Dela

l

Se deschide abonamentu pre anulfl 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Piară beletristică și enciclopedicu-literară — cu ilustrațiunî.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 di 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunî frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
_  maj departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunî din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră individiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă orî maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunî. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2’A — 3‘/2 căle; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunî, _ mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă-
torî și diverse ocasiunî, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirî cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fp_ pentru România 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă orî maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplară.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-eui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚIF în Gherla-Sz-ujvăr.—Transilvania.
------- ---------------------------- •

Totîi de aci se mai potâ procura și următdrele cărți din editura propriă:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitdre 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 românesc! în vor
bire și scriere învederată și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulă broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de 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 sărbătore. Prețulă e 2 fi.

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

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

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

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

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

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

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

Elă trebue să 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 Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

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

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

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

Petulantulu. Comediă în 6 acte, 
după 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 fi. 20 cr.) la 60 cr.

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

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, U, UI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tdte patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 cr.

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

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

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

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

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

Manuală 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 fi.

Manuală 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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

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

Nu mă uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilti Trifu profesorii preparan- 
dialti. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritar^ sufletesc!!. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-(|eu urmată de mai 
multe rugăciuni frumdse. Cu icone fru
mose. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

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


