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„Vedu, onorată camera, că aceea 
e nenorocirea na numai a regilorfi, 
ci adeseori și a națiuniloru, că nu 
le place se audă adeverulii.“

Cuvintele aceste, cu cari de- 
putatulu națională sasu, Edmund 
Steinacker, a apostrofată în dieta 
ungurescă pe deputății unguri, — 
când aceștia, fiindă vorbă de ces- 
tiunea naționalitățiloră, începură 
după obiceiu a face sgomotă și a 
întrerupe pe vorbitoră cu strigă
rile loră pătimașe de reprobare 
— caracteriseză de minune însem
nătatea discusiunei, ce s’a încinsă 
cu ocasiunea desbaterei proiectului 
de lege asupra regaliiloră, din 
causa unoră afirmări ale deputa
tului Busbach, cari nu se țineau 
de obiectă și se refereau la po
litica de maghiarisare a guver
nului.

Deputatulă guvernamentală 
Busbach, vorbindă adecă despre 
Budapesta și despre importanța 
orașeloră, a judecată chiămarea 
orașeloră numai și numai din punctă 
de vedere de rassă și a 4i9a> că 
în prima lineă misiunea Ungariei 
este maghiarisarea și că acesta se 
pdte severși cu succesă numai 
prin mediulă orașeloră. A cons
tatată mai departe numitulă de
putată, că de când s’a înauguratu 
opera maghiarisării în orașe prin 
asilurile de copii, prin șcblele de 
stată și prin șcblele elementare, 
maghiarimea se estinde în t6tă țera 
și se bucură, că maghiarisarea este 
acuma chiămarea elementului ce- 
tățenescă. In fine a arătată 'cu bu- 
curiă cum s’a maghiarisată Buda
pesta în cei 20 de ani din urmă.

Deputatulă Steinaker n’a lă
sată se trecă acestă ocasiune spre 
a da lui Busbach răspunsulă cu
venită. Densulu i-a mulțumită 
înainte de tdte pentru sinceritatea 
cu care s’a pronunțată consta- 
tândă, ca ună martoră clasică, că 
adevărate suntă plângerile celoră 
din sînulă naționalitățiloră și că 
în adeveră e vorba aici de prac
ticarea în stilă mare și cu multă 
energiă a meșteșugului maghia- 
risării.

Decă noi cari ședemu pe băn
cile aceste — c|ise Steinaker — 
susținemă că statulă nu mesură cu 
egală mesură, ne totă veniți cu 
pretinsele mstituțiuni liberale și cu 
legea de naționalitate, care nu se 
esecută. Ei bine, acum vine de
putatulă Busbach și formuleză teo
ria acelei pracse, ce-o semțimă noi 
de multă și contra căreia ne plân- 
gemă și din deducțiunile lui resultă 
că acesta egală îndreptățire nu 
esistă în realitate. Etă, domniloră, 
câtă de multă predomină politica 
de rassă tocmai la aceia, cari facă 
mai mare gură cu ideia de stată.

ErI — adause Steinacker — 
curtea cu jurați din Budapesta a 
condamnată pe ună Română pen
tru aceea, pentrucă a 4iaa ca rassa 
maghiară pune interesele sale peste 
interesele statului, seu mai bine 
c|isă își identifică pe deplină inte
resele sale cu interesele statului. 
(Cuvintele acestea au fostă salu

tate de aprobări sgomotbse din 
drepta și din stânga.) Vă întreb 
acum, decă deputatulă Busbaqh 
nu a susținută totă aceea aici în 
cameră, der de ar 4i°e’0 și alt- 
undeva, credă că n’ar întimpina 
în acestă stată ală egalei îndrep
tățiri ună astfelă de procurorii; 
care pentru acesta se’lă tragă la 
răspundere.

După acesta nemerită provo
care la procesulă de pressă ală 
d-lui Albu, despre care raportăm 
mai josă, deputatulă Steinacker 
a trasă conclusiunea, 4i°endă, că 
deărece Busbach, desvoltândă teo
ria maghiarisării, afirmă că rassa 
maghiară e chiămată a conduce 
pe celelalte și a rendui tbte în 
stată în numele său și după ale 
sale proprii interese și că prin ur
mare acestă rassă are trebuință 
să fiă sprijinită de ună puternică 
guvernă centrală, urmeză, că dela 
împlinirea problemeloru statulni suntu 
eschișî acei cetățeni ai statului, cari nu 
se ținu de rassa maghiară.

Fdrte corectă și logică a fostă 
deducțiunea deputatului națională 
sasă, der, vorba lui, este nenoro
cirea Maghiariloră, că nu voescu să 
audă adeverulu. Președintele ca
merei Pechy a întreruptă pe Stei
nacker împutându-i în termeni 
aspri, că agiteză în contra Mâ- 
ghiariloră și că voiesce să ducă 
în erore pe aceia, cari nu cu- 
noscă relațiunile din Ungaria. Pre
ședintele a întrebuințată ca mo
tivă frasa multă îmblătită, că nu 
esistă pe rotogolulă pământului 
națiune, în sînulă căreia alte na
ționalități s’ar bucura de mai mare 
libertate ca în Ungaria.

Cum rămâne însă cu maghia
risarea ? La acesta n’a putută răs
punde nimică d-lă Pechy, după 
ce întrega dreptă și stângă a aplau
dată aserțiunile deputatului Bus
bach.

Der decă președintele camerei 
a fostă pătimașă față cu deputa
tulă Steinacker, atunci ministrulă- 
președinte Tisza l’a tractată chiar 
cu dispreță, ofensândă totodată pe 
toți conducătorii naționali ai Sa- 
șiloră.

Poporulă săsescă — efise d-lă 
Tisza, — e bună și patriotică, nu
mai „nenorociții" lui de conducă
tori îlă facă se se ferescă de a 
merge mână în mână cu Ungurii; 
der voră înceta și aceste timpuri 
și poporulă nu va asculta întotde- 
una de vorbele profețiloră falși și 
va uita încă și numele conducă- 
toriloră acestora!

D-lă Tisza a vorbită ca totde- 
una, când nu vrea se audă adeve- 
rulă. Der vorbele lui merită a fi 
esaminate mai de aprbpe, ca se 
scimă odată cum stămu cu „po
porulă “ și cu „ conducătorii“ lui.

ZDIZST
„Corr. de l’Est“ a primită din 

Bruxela soirea, că garnisonele germane din 
Alsația-Lotaringia primescă dela anulă 
nou considerabile întăriri de trupe. Tot
odată se construescă fortificațiuni nouă 

lângă Lucelles la granița germană-elve- 
țiană-francesă.

Bugetulă imperiului germană pe 
anulă 1889 prevede construirea unei nouă 
flote de luptă, dedrece corăbiile actuale 
de răsboiu suntă cele mai multe înve
chite. E vorba de construirea a 4 co
răbii cuirasate, costândă fiecare 93 mi- 
lione mărci, cu totulă 37-2 miliâne; 9 
alte vase cuirasate cu câte 3’5 mi- 
lione, cu totulă 31-5 milione; 7
corvete-încrucișetorl costândă tdte 38'5 
milidne; 4 încrucișetorl costândă îm
preună 6‘4 milione; 2 aviso pentru 2 
milione, 2 vase pentru divisiunea de tor
pilori cu 1*2 milione. Tote împreună 
voră costa 116-8 milione.

Suakimulă, care e apărată de gene- 
ralulă englesă Greufell, e forte strîmtoratiî 
de rebeli, care l'au asediată. Atâtă gu- 
vemulă englesă, câtă și comanda su
premă a trupeloră englese, ce țină ocu
pată Egiptulă, îșl dau tote silințele ca 
să susțină pentru Chedivulă acelă punctă 
importantă dela Marea Roșiă. Guver- 
nulă egiptenă a trimisă trei batalidne 
sudaneze de 3000 de omeni, ca să întă- 
râscă garnisona din Suakim, și genera- 
lulă Grenfell a primită șese tunuri Nor- 
denfeldt ce le ceruse. Cu tote astea, si- 
tuațiunea apărătoriloră pare a fi despe
rată. Rebelii, caii deja s’au întărită cu 
șanțuri, întrețină continuu foculă în con
tra orașului și a forturiloră. In nopțile 
din urmă, precum se anunță din Cairo 
cu data 19 Noemvre n., au fostă arun
cate în orașă vr’o 24 granate. Inimi - 
culă e fdrte numărosă și Chedivulă a 
cerută prin Mukhtar-pașa ajutoră din 
Constantinopolă, provocândă pe Portă să 
ia asurpra’șl apărarea Suakimului, căci 
altfelă ori trebue să predea- acestă punctă, 
ori să-lă cedeze altei puteri. Se crede 
că guvemulă englesă voesce să facă pe 
Portă a renunța, la Suakim, p mtru-ca să 
ofere apoi Italiei posibilitatea, d’a câștiga 
ună ală doilea punctă la Marea Roșiă. 
Se pare că Porta nu e înclinată se re
nunțe la Suakim și în Constantinopolă 
se crede, că dâcă Chedivulă nu e’n stare 
să susțină acestă punctă, Sultanulă s’ar 
pute decide în cele din urmă să trimâtă 
trupe din Arabia la Suakim.

„Kurjer Lwowski“ raporteză, căge- 
neralulă Gurko a dată ordină, ca în 
Polonia rusăscă fără amânare să se repa- 
reze și diregă căile și podurile. In sco- 
pulă acesta s’a asigurată o sumă mai 
mare de bani.
i moștenitorul^, de ironii alu Rusiei 
întorcendu-se din Copenhaga cătră casă, 
a trecută prin Berlină. Impăratulă Vil
helm, care l’a întâmpinată la gară îm
preună Cu prințulă Enrică și cu corpulă 
generaliloră, a distinsă pe marele prință 
printr’o primire extraordinară. L’a în
soțită pănă în palatulă ambasadei rusescl 
și a luată parte la cina dată de amba
sadă, înainte ca moștenitorulă de tronă 
rusescă să-lă fi cercetată.

Procesulu de pressă 
alu foiei rRomănisclie Revueu în a doua 

edițiune.
Scimu, că procesulu de pressă 

alu foiei „Românische Revueîn 
urma căruia curtea cu jurați din 
Aradâ a condamnată pe d-lu Ște
fanii Albu, ca autoră ală articuli- 
loră încriminați, la ună ană închi- 

sbre de stată și 500 fl. amendă, 
în urma apelațiunei s’a anulată, 
urmându a se pertracta a doua 
oră înaintea curții cu jurați din 
Budapesta. Acestă a două pertrac
tare s’a ținută în 4iua de 22 No
emvrie și despre decursulă ei pu- 
blicămu, după „Egyetertes", urmă- 
torulă raportă :

Judecătoria de pressă a fostă com
pusă din domnii Franciscă Szekacs ca pre
ședinte, Bela Rudnyanszky și Iosifă Ka- 
losy, ca votanțl. Acusațiunea a susținut’o 
subprocurorulă r. Alexiu Gozsdu, er apă- 
rătoră ală acusatului a fostă Coriolană 
Brediceanu, advocată în Lugoșă.

înainte de constituirea juriului, apă- 
rătorulă a declarată, că are încredere în 
jurații din Budapesta și de aceea nu vrea 
să ’șl întrebuințeze dreptulă escepționă- 
rei. S’au trasă apoi la sorți jurații și 
s’a constituită juriulă în modulă. urmă
torii: Jurați ordinari: Boncza Miklos, 
Brazay Kalman, Buzik Andras, HoffFe- 
renez, "Weinberger Gusztav, Halâsz Fe- 
renez, Kanczer Kalman, Hindy Kalman, 
Totis Andor, Megyeri Krauss Lajos, Ghy- 
czey Lajos, Emmerling Vilmos; jurați 
suplențl: Huzella Elek, Freiberger Pal.

După acesta acusatulă Ștefană Albu 
răspunde la întrebările președintelui, că 
e căsătorită, e de 41 ani, n’a fostă nici
odată pedepsită pentru delictă de pressă 
și declară, că elă este autorulă articuliloră 
incriminați.

Se cetesce actulă de acusare ală 
procuraturei reg, prin care se incrimi- 
neză doi articull apăruți în „Românische 
Revue “ din Reșița sub titlulă: „Situațiu- 
nea Româniloră în Ungaria și Transil- 
vania“, și „Biserica gr. or. în Ungaria ;și 
Transilvania11. In pasagiele incriminate 
(pe cari le-amă comunicată cetitoriloră 
foiei nostre cu ocasiunea pertractărei din 
Aradă) se afirmă, că Maghiarimea perse
cută pe Români, îi delătură din funcțiuni și 
că 11-a luată chiar și posibilitatea de a’șl 
căuta satisfacțiune pe calea legei pentru 
vătămările ce ll-se facă; în fine acusă pe 
Maghiari, că împedecă desvoltarea bise- 
ricei gr. or.

Acusatulu cere cuvântă. Elă declară, 
oă a fostă forte surprinsă, când s’a po
menită că se intenteză contra lui procesă 
de pressă pentru agitare. Declară serbă- 
toresce, că niciodată în vieța lui n’a avută 
intențiunea să ațîțe pe compatrioții lui 
contra Maghiariloră. Singura intențiune, 
ce a avut’o, a fostă, ca să critice gre
șita politică de naționalitate a guvernului.

Se cetescă apoi ambii articull încri
minați în traducere maghiară, după care 
urmeză pledoarele:

Gozsdu Elek, subprocuroră r. dise:
Decă privimă statistica proceseloră 

ndstre politice de pressă, fără îndoielă 
ne pare bătătoră la ochi, că procesele 
de pressă intentate pentru agitațiuni 
contra naționalitățiloră stau în legătură 
cu disposițiunea politică europenă, sunt 
nesce adevărate termometre ale iclina- 
riuniloră răsboinice, seu paclnice. In 
an. 1870, când Rușii, sub firma eliberă- 
rei creștiniloră, s’au resculată contra 
Turciei, în Ungaria au răsărită ca și 
bureții procesele intentate pentru agita
țiuni de naționalitate, și totă asemenea 
s’a întâmplat și în anii din urmă, când Ru
sia erășî a început să zângănescă sabia. Na
ționalitățile erășî au începută să vor- 
bescă despre persecuțiune, despre tira- 
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nisărî, amăgitorii ârășl ațîță pe pop or ulii 
credulii.

Nu este greu a află causa pentru 
ce se întâmplă astfelă; sgomotulă 
turburăriloră, chaosulu politicii totdâuna 
este în avantagiulii agitatorului naționa- 
litățiloră. Acesta o arată casulă cu Ho- 
ria-Cloșca, o arată casulă cu Avramii 
Iancu, care din întâmplare a foștii unii 
agitatorii de bună credință și se făcu 
martiră. Și acum încă, fiind-că în Eu
ropa se arătau presemnele unoră tur- 
burărî, și pote că și astădi se mai arată 
încă, agitatorii fără sufletă îșî ridicară 
capulii, și când cu gură sângerătore, 
când în modă absurdă, strigă în lumea 
mare, că Maghiarii ’i asuprescă, ducă la 
sapă de lemnă naționalitățile și le tira- 
nisâză-.

Astfelă a făcută și Ștefană Albu și 
din asta causă a ajunsă se stea astăcli 
pe banca acusațiloră. Și acusatulă a 
vorbită de asuprire, de tiranisare, și o 
basă a atacuriloră sale este aceea, că 
poporulă română este săracă și astfelă 
nu este în stare a corespunde cerințelor 
naționale. Acâstă miseriă însă îșî are 
istoria șa, despre care, vefil bine, acusa
tulă tace înfundată.

Când ținuturile de rnedădi, în urma 
infiniteloră răsboie, se pustiiră, și astfelă 
voiră să le împoporeze cu colonl, Româ
nii n’au voită să primâscă sarcinele ur- 
bariale, poporulă păstoră n’a voită să 
se cobore dela munte pe pământulă bo
gată ală Țărei de josă, și astfeliu s’a sim
țită necesitatea de a se colonisa pămân
turile cele bogate cu Germani. Sâr
bii n’au făcută așa și de aceea astăcli 
suntă bogațl; poporulă română a rămas 
săracă, der elă portă vina pentru acesta. 
Acusatulă puțină se cugetă la asta și 
pune vina pe Maghiari.

Altă armă a lui Albu contra Ma- 
ghiarimei este cestiunea educațiunei po
porului. Și acestă cestiune îșî are isto
ria ei. Baronulă Iosiffi Eotvos, agerulă 
ministru ală instrucțiune! publice, a deo
sebită, a despărțită școlile comunale de 
școlile confesionale seu ale naționalită- 
țiloră. Românii, se înțelege, s’au alătu
rată la aceste din urmă. Fără ’ndoiâlă, 
că nivelulă de inteligență ală scoleloră 
comunale stă pe o treptă multă mai în- 
naltă, decâtă cela ală scoleloră naționa- 
litățiloră, cari suntă confesionale, — es- 
cepțiune făcândQ scolele reformate și 
evangelice — Româniloră însă ll-a stată 
în putere, ca să aibă scoli comunale, 
der nu li-au trebuită, și de aceea se 
plângă acum, că statuia nu le dă aju
tore, nu-i sprijinesce. Der 6re o face 
acesta statulă cu altfelă de scole con
fesionale? Scâlele confesionale ale pro- 
testanțiloră, ale reformațiloră, ale evrei- 
loră primescă ore ajutoră dela stată? 
Pentru aceea însă acestea nu se vaeră 
și nu-șl facă pretensiunl, nu înjură, nu 
calumniază Maghiarimea și statulă ma
ghiară.

A treia armă a acusatului este bi
serica. Românii, ca ori care poporă, care 
nu are nici cultură, nici literatură, nici 
artă, se alipescă cu fanatismă la reli- 
giune; acesta suplinesce la ei trebuințele 
sciinței, literaturei și ale artei. Și acum 
se ivesce ună omă ca Stofană Albu, care 
ne’ncetată strigă: Uite acolo, tu poporă 
săracă și amărîtă, Ungurulă voesce să’țl 
răpescă acestă unică tesaură ală tău, totă 
ce ai tu: biserica ta. Pe când, dâcă 
acusatulă n’ar ave reua voință, ar pute 
spune Românului, că lucrulă stă tocmai 
dea’ndosele, Insecululă trecută Românii 
au fostă sclavii Sârbiloră, Serbii ll-au 
subjugată biserica, 11-au subjugată na
ționalitatea. In decursulă erei ungurescl 
însă au căpătată episcopii autonâme, 
și-au despărțită biserica de biserica sâr- 
bâscă, de care a fostă subjugată. Pen
tru aceea însă acusatulă strigă în lumea 
mare, că Maghiarimea le subjugă biserica 
și naționalitatea.

Bătătore la ochi este împrejura
rea, că acusatulă șl-a scrisă espectoră- 
rile sale agitatore în limba germană; și 
acesta îșî are însămnătatea sa. In Un

garia se află ună milionă și jumătate de 
Români și mare parte din aceștia nu sciu 
nemțesce, nu s’au obicinuită a ceti diare. 
Nici n’au fostă meniți pentru aceștia 
articulii de mai susă, ci scopulă scrieer 
loră a fostă duplu: Au servită ca în
demnare agitatorii or ă-filiall, cari agiteză 
prin scoli, prin vestitulă gimnasiu dela 
Beiușă, pe la ospețe și pe la banchete, 
și cari din acești articull și-au scosă 
materialulă potrivită. Acesta este unulă 
din păgubitorele scopuri ale articuliloră 
încriminați; ală doilea scopă ’însă este 
acela, de a compromite Ungaria înain
tea străiniloră dinafară. „Rumănische 
Revue“ este scrisă în colorită scientifică, 
și astfeliu se vede a fi ună instrumentă 
potrivită pentru a da nascere unei pă
reri stângace despre noi înaintea celoră 
din afară, să-i predispună rău față cu 
Ungaria, să-i facă să credă, că noi sun- 
temă tirani, călcători de drepturi. Acesta 
este mai multă, decâtă se pote suferi. 
Ungaria este tolerantă față cu naționa
litățile, numai în cele mai rari cașuri 
citeză pe agitatoră înaintea judecătoriei, 
pe când alte popore nu lasăne’ntrebuin- 
țată acestă mijlocă. Albu însă a tre
cută peste marginea, pănă unde se es- 
tinde infinita nostră paciință. Elă a co
misă mare păcată contra unicei legi de 
pressă a lui Franciscă Deak, care dice: 
Nu minți! Albu a calumniată,- a susținută 
neadevăruri, și cu minciunile lui, care-țl 
turbură sângele, a agitată contra națio
nalității maghiare; de aceea curtea cu 
jurați să pronunțe în contra lui verdictulă 
de vinovată. (Va urma).

*
După procurorulă a vorbită, apără- 

torulă Brediceanu. A urmată apoi o re
plică a procurorului, în urma căreia pre
ședintele a făcută resumatulă. După a- 
cesta s’a retrasă juriulă și după */2 oră 
s’a enunțată verdictulă. Pentru articu- 
lulă de întâi, Ștefană Albu a fostă decla
rată vinovată cu 7 voturi contra 5, er 
pentru articululă ală 2-lea, privitoră la 
biserica gr. or. a.fostă achitată cu 8 voturi 
contra 4. In urma acesta tribunalulă a 
condamnată pe Ștefană Albu la 3 lunîîn- 
chisore de stată și 300 fl. amendă, precum și 
la purtarea speseloră procesului.

Acusatulă n’a insinuată recursă și 
a fostă imediată predată procuraturei r.

Constitnirea noulai msterfl romi.
In urma alegerei biurouriloră ca

merei și senatului, cabinetulă dela 22 
Martie șl-a depusă demisiunea. Conformă 
usuriloră constituționale, Regele a che
mată pe d. Lascară Catargiu, președin
tele camerei, și pe d. generală Ionă E. 
Florescu, președintele senatului, spre a 
se sfătui. După acesta Regele a însăr
cinată pe d. Teodoră Rosetti cu com
punerea noului ministeră în acordă cu 
dorințele esprimate de majoritățile am- 
beloră camere. Noulă ministeră s’a cons
tituită în modulă următoră:

Teodoru Rosciti, președinte ală con
siliului și ministru fără portofoliu ;

G. Vemescu, ministru de justiție;
P. Carpii, ministru de esteme ;
Principele Al. Știrbei, ministru de in

terne ;
Generalii G. Mânu, ministru de răs- 

boiu;
Menelasu Ghermanu, ministru de fi

nanțe;
Al. Lahovari, ministru al domeniiloră;
T. L. Maior eseu, ministru ală culte- 

loră și instrucțiunii publice.
Al. Marghilomană, ministru ală lucră- 

riloră publice.
Noulă ministeră a și depus jurămân- 

tulă. Cu chipulă acesta, fiice „Ro- 
mânia“, organulă D-loră Catargiu-Ver- 
nescu, o împăcare deplină și o înțelegere 
perfectă s’a făcut între diferitele nuanțe, 
cari compună majoritățile parlamentului. 
Noulă ministeră este eșită din sînulă 
Camereloră, și este prin urmare expre- 
siunea cea mai proprie a majoritățiloră. 
Elă este ultima voință manifestată de 

întrâga țâră prin alegerile din Octomvre. 
Acestă ministeră, ajutată de nisce majo
rități puternice, și cari sciu ce voiescă 
și ce gândescă, este menită a vindeca 
ranele trecutului și a ne asigura ună 
vii tor ă mai bună.

*
Nicl-odată atâtea capacități nu s’au 

văfiut adunate launălocă, „scrie „Epoca“. 
Sunță în acestă cabinetă ațâța bărbați 
eminențl, atâția oratori, încâtă s’ară 
pute da acestui ministeră denumirea ce 
să dăduse, de altmintrelea pe nedreptă, 
cabinetului lui Gambetta, „Marele Mi
nisteră Ceea ce însă ne face să sa- 
lutămă mai alesă cu o deosebită bucuriă 
constituirea cabinetului actuală, este că 
vedemă săvîrșită în acestă ministeră 
unirea tuturoră nuanțeloră partidului con- 
servatoră.

In fine, prin înțelegerea, care s’a 
stabilită, se pune capătă frământăriloră 
parlamentare, la care asistămă de mai 
multe fiile, intrigeloră de culore, pe care 
le întrețineau și le alimentau cu di- 
băciă rafinată toți adversarii noștri. Afil 
guvernulă e sigură de o imensă majori
tate, atâtă în Cameră, câtă și în senată. 
Astfelă îndeplinirea aranjamentelor luate 
de noi cătră țâră, realisarea reformeloră 
făgăduite suntă asigurate. Mai multă. 
Valorea bărbațiloră, cari compună actua- 
lulă cabinetă, este o garanțiă, că refor
mele proiectate voră fi săvârșite în ast
felă de condițiunl, în câtă ele voră fi 
utile, țării și bine-cuventate de națiunea 
întregă.

Pentru țâră, să deschide adl o eră 
de legalitate, de cinste, de reforme și 
de progresă. Pentru partidulă tconser- 
vatoră începe o periodă de glorie și de 
strălucire. Partidulă conservatorii și țâra 
întregă vor saluta cu bucuriă noulă 
ministeră, ca ună semnă de fericire 
pentru țâră, după 12 ani de jale și de 
suferințe.

*
Rămâne acum să vedemă, pănă unde 

acestă înțelegere său împăcare de faptă, 
va fi și o înțelegere seu împăcare morală 
între junimiști și liberall-conservatorl, 
elice nRomânulă“. Pănă atunci nu ne 
putemă opri d’a spune, de pe acum, 
care este părerea nostră asupra situa- 
țiunei și cum vedemă noi lucrurile în 
viitorii.

Orl-ce s’ar dice și ori cum s’ar privi 
lucrurile, junimiștii ca și liberalii-con- 
servatori nu potă să fie mulțumiți de resul- 
tatulu negocieriloru lorii. Și acesta este 
lesne de înțelesă, dâcă ne dătnă semă 
de cele urmate pănă acum de o parte și 
de alta și de împregiurările în cari s’a 
făcută înțelegerea dintre dânșii.

Și unii și alții au — cum se dice — 
altă ceva pe sufletă și altfelă cugetă 
asupra situațiunei, căci și unii și alții 
suntă nutriți de alte simțăminte și au 
porniri cu totulă diferite. Dâr erau ne- 
voițl să s’apropie și să’șl dea mâna 
pentru a țrece momentele de crisă, ră- 
mânendă în1 urmă să’șl netefiâscă fie-care 
calea cum ar crede mai bine pentru 
a’șl ajunge scopulă.

Etă cum se esplică înțelegerea fă
cută, de a cărei trăiniciă avemă destule 
cuvinte să ne îndoimă. Aliații de erî, 
intrândă adl în guvernă, au să aibă ro- 
lulă loră în gospodăria guvernamentală, 
și acâstă gospodăriă nu pote să mergă 
când unulă va trage într’o parte și altulă 
înta’alta. Amă mai văcjută noi însoțiri 
de fel lă acesta și scimă, care ll-a fostă 
traiulă și ce s’a alesă pănă în cele din 
urmă de totă gospodăria loră. Fiăcare a 
căutată la începută să facă, cum c|ice 
Francesulă, ,,bonne mine â mauvais jeu“, 
pănă ce i-a venită momentulă oportună 
pentru a cere divorțulă și a rupe ast-felă 
orî-ce însoțire politică.

Vomă vedâ ce are să se întâmple 
mai târfiiu cu gospodăria guvernamentală, 
prin însoțirea junimiștiloră cu liberalii- 
conservatol; cum are să le fie traiulă și 
cine va cere divorțulă!

*
Junimiștii vreu să inaugureze o 

eră nouă, scrie „Democrația*... Ei pu
blicară o seriă de proiecte de legi cu 
gândă să deie o față mai spălată con
servatismului ruginită, incapabilă de a 
concepe o ideă nouă, incapabilă de a 
simți adevăratele nevoi sociale și de a 
căta soluțiunea loră. Conservatorii răs
punseră printr’ună manifestă stupidă, 
care nega întrâga tendință a proiecte- 
loră junimiste. Și cu tote aceste juni
miști și conservatori se presentau mână 
în mână înaintea alegătoriloră.

Guvernulă junimistă a combătută 
ou furiă partidulă liberală în alegeri. 
Numai forte puțini liberali s’au străcu- 
rată în cameră și senată....

Conservatorii nu s’au esplicată în 
deajunsă înaintea alegătoriloră, junimiștii 
nu au esplicată alegătoriloră de ce spri
jină ei pe conservatori, fiestrea guver
namentală, ca totdâuna s’a ferită de a 
se esplica. In acâstă zăpăcâlă guver
nată junimistă a storsă o majoritate în
semnată din alegeri. Cu tote acestea, 
abia adunate corpurile legiuitore, juni
miștii s’au găsită în minoritate și în se
nată și în cameră.

*
Părerile fbiei guvernului „România 

Liberă* și ale foiei d-lui Dumitru Bră- 
tianu „Națiunea* nu le-amă putută re
produce, din causă că amândouă aceste 
diare nu ni-se dau afară, fiindu-le de- 
trasă debitulă poștală.

SCIBILE PILEI.
Domnele române din Budapesta, pă

trunse de recunoscință pentru marea a- 
părătore a drepturilor femeei și ilustra lite
rată Dora d’Istria, de curând repausată, au 
adresată contelui Gubernatis, amicului 
din Florența ală principesei Elena Ghica- 
Masalsky următorea telegramă:

Contelui de Gubernatis
Florența.

Cu pietate depunemă lacrimele și 
recunoscință nostră pe mormântulă ilus
trei Dora d’Istria, care a fostă gloria și 
apărătorea femeei

Pentru damele române din Buda
pesta

Constanția de Dunca Schiau.
* * *

Institutulă de pensiuni ală căiloră 
ferate ale statului are intențiunea să con- 
struâscă în Clușă ună paiață și a îmbiată 
deci pe direcțiunea poștală și telegrafică 
din Sibiiu să închirieze locală în acelă 
paiață, ce i-lă va pune lâ disposițiune, 
bine întocmită, încă în tomna anu
lui 1889.

♦ V
* *

Ca se aibă cetitorii noștri o ideiă 
-clară despre gruparea partideloră în 
camera română, le dămă următorele amă
runte : Din numărulă totală de 183 de- 
putațl, ce compună camera, scăfiândă 11 
locuri vacante (10 prin duple alegeri și 
1 prin invalidare), rămână 172 scaune 
ocupate. La alegerea președintelui ca
merei au fostă de față 167 deputațl: 40 
au votată pentru d-lă Dumitru Brătianu, 
candidatulă oposiției liberale; 105 pen
tru candidatulă conservatoră Lascară 
Catargiu; guvernulă nefiindă sigură de 
succesă, n’a pusă candidată; bilete albe 
au fostă 14, ale junimiștiloră puri, cum 
fiice „Telegrafulă“. La alegerea vicepre- 
ședințiloră au fostă de față 166 depu
tațl : 129 au votată pentru conservato- 
rulă Ilariu Isvoranu pe tâte listele, 92 
pentru junimistulă V. Pogor pe lista ju
nimistă (guvern.), 84 pentru liberalulă 
Gr. Cozadini pe lista liberală și conser- 
vatore, 83 pentru conservatorul fi genera- 
lulă Mânu pe lista liberală și conserva- 
tore. Din acestă resultatfi se vede, fiice 
„Telegrafulău, că guvernulă față cu ele
mentele oposante, din 166 votanțl n’a 
întrunită decâtă 93 voturi, adecă 9 vu- 
turî mai multă decâtă maioritatea legală. 
Conservatorii puri, ajutați de mare parte 
din liberali, n'au întrunită pentru celft 
mai agreată membra ală lorii, generalulă 
Mânu, decâtă 83 voturi, adecă jumătate 
din numărulă votanțiloră.

*
* *
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Simon Friihm din Iadu se ■"ede că a 
rămnită la laurii „patriotici“ kulturegy- 
letescl. A intervenită adecă pentru în
ființarea unei scole ungurescl de stată 
în acestă comună. Petițiunea a înapo- 
iat’o comitetulă administrativă ală co
mit. Bistrița la oficiulă comunală, ca să 
o ’ntregescă și să’șl dea părerea. Sci- 
voră Românii să dea răspunsulă cuve
nită celoră cari voescă a’i maghiarisa? 
Credemă că da.

* 5? *
In comitatulu Albei de josu, precum 

scrie „Pești Naplou, au fostă suspendați 
din postă notarii de cercă din Spelanca 
și Secacl-Presaca pentru manipulare frau- 
dulosă cu banii de dare.

** *
In Boroșîneulu mare, comit. Trei- 

scaune, e de ocupată postulă de magis
tru poștală, pe lângă o cauțiune de 100 
fi. Lefa anuală e 150 fl., cheltuell de 
cancelariă 40 fl., cheltuell de înmânare 
24 fl. și pentru espedare o sumă ce se 
va hotărî ulterioră. Petițiunile se adre- 
seză pănă la 6 Decemvre n. la direcți
unea poștală din Sibiiu.

** *
Lucrările dela fortificațiile Bucuresci- 

loril urmeză cu mare activitate. Pentru 
momentă se așeejă tunurile Krupp.

* **
In diarulă sârbă „Zastava“ a apă

rută ună nou articolă asupra vieței lite
rare a augustei scriităre Carmen Sylva.

Nr. 5702.
P. 1888. —
In numele Maiestății Sale, ală regelui.

Curia regiă ungarică:
Actori Miron Romanul archiepiscopă 

și metropolită greco-orientală română, 
și Ioană Mețiană episcopă română greco- 
orientală din Aradă, și credincioșii ro
mâni greco-orientall din comuna Chinesă 
pentru comuna bisericâscă greco-orien
tală română ce are să se înființeze în 
Chines, representațl de advocatulă 
Georgiu Sârbu.

A.cusații Germană Angeliciu pa- 
triarehă greco-orientală serbescă, Georgiu 
Branco viciu episcopă greco-orientală din 
Timișora și Nicolau Nicoliciu parochă 
greco - orientală serbescă din Chinesă, 
precum și credincioșii greco - orientali 
sârbi din Chinesă pentru comuna bise
ricescă greco-orientală sârbă ce are să 
se înființeze în Chinesă, representațl de 
advocatulă Petru Iocoviciu,

în procesulă ordinară pentru des
părțirea bisericescă și pentru averea pa- 
rochială și școlară, ce s’a pusă în cur
gere înaintea tribunalului reg. din Buda
pesta ca înaintea judecătoriei delegate, 
și totă acolo s’a deliberată cu sentința 
din 17 Ianuariu 1888. Nr. 34.678 
eră după apelațiunea părții acusatore s’a 
revăzută la tabla reg. judiciară dinBu^a' 
pesta cu sentința din datulă 10 Aprilie 
1888 Nr. 10,611,

acum după apelațiunea părții acu- 
sătdre din 11 Maiu 1888 Nr. '15,723, 
curia luândă acelă procesă la revisiune 
în ședința s 
20 și 21 Septemvre 1888, aduse ur- 
mătdrea

sa publică ce s’a ținuta în

Causa parocliieloru mixte ro- 
mâne-serbe.
Aradu, 12/24 nov. 1888,

Când cu despărțirea ierar- 
ortodocși 
șerbi, s’a 
comunele 
ambeloră 

ca în ace-

chică a Româmlorâ. 
de catră coreligionarii 
datu peste o pedecă: 
mixte. Delegațiunile 
congrese s’au înțelesu, 
lea să se încerce o împăcare pe 
cale amică, eră unde n’ar suc
cede, acolo se urmeze calea pro
cesului pentru despărțire.

Maiestatea Sa s’a înduratu a 
delega, pentru atari procese, tri- 
bunalulă reg. din Budapesta, cu 
însărcinarea, că procesele acelea 
au se se trateze afară deseriă și 
scutite de timbru.

Se duseră douăzeci de ani dela 
înființarea mitropoliei române ort. 
der Românii, din comunele mixte, 
în cari n’a succesu împăcarea a- 
mică, rămaseră totu sub Șerbi, 
că deși aveamtl acum unu tribu
nals delegată, legiștii noștri, pănă 
a nu începe procesulă, socotiau 
se se înțelegă bine asupra cestiu- 
niloru prealabile^: cui compete ac- 
toratulu? contra cui se se îndrepte 
acțiunea? cari obiecte și lucrări 
vinu sub împărțire? dintre spe- 
cielede procedură civilă care se se 
aplice aici?

Aceste întrebări suntu acum 
resolvate din incidentulu proce
sului primu de astă natură, 
ce l’a avută comuna Chinesă 
(Knez) din comitatulă Temișului. 
Alăturându-ve aici sentința finală 
ce aduse Curia reg., dorimă prin 
acesta să spunemU legiștiloră noș
tri și frațiloră din comunele mixte, 
că etă calea, modulă și formu- 
lariulă, acum puteți procedela des
părțire și eliberare.

Importanța acestui actă va fi 
deplină înțelesă, decă vomă spune 
onorațiloră cetitori, că mai suntă 
peste 50.000 de Români sub ie- 
rarchia serbescă, ceea ce va să 
(țică, nu numai cu numerulă, der 
și cu puterile materiale econo
mice întrecă departe căușele ro- 
mâne-grecescî din Brașovă și din 
Budapesta.

Iiltă sentința Curiei regesc! de 
care făcurămă mențiune:

judecătoriei prime în partea sa ^disposi- 
tivă sub IU. punctele 19, 20, 21 și IV. 
punctele 5, 6.

HI.
Ce privesce loculă cimiterului vechiu 

și' loculă cimiterului nou, mai departe 
pretensiunile active ale bisericei după 
trasulă clopoteloră, scaune, bani împru
mutați și interesele restante după acei 
bani, precum și în privința acțiunei de 
compensațiune ce a ridicat’o partea acu- 
sată pentru usufructulă ce nu s’a prestată 
dela averea școlară, — rămâne neatinsă 
sentința forului ală doile, respective dis- 
pusețiunile din sentința judecătoriei 
prime DI. 22, 23, 24 și IV. 8, 9 și V. 3 
precum și celea de sub VII.

De asemenea rămână neatinse acele 
dispusețiunl din sentințele judecătorielor 
inferiors, de după oarl cărțile liturgice în 
limba clavă, tote au să se predea acu
satei comuni bisericescl serbe, eră ma- 
triculele tote au să se pună sub îngri
jirea preotului română, reservându-se 
preotului sârbă dreptulă a le întrebuința 
gratuită (sentința judecătoriei prime IV. 
7 șiV. 2.),

Sentință:
I.

In. privința edificiului bisericescă și 
a fondului bisericesctî, precum și în pri
vința aparaminteloră și apartenințeloră 
bisericescl, mai departe în privința averii 
școlare și a capitalului bisericescă ce 
este depusă la institutulă de credită „Ti- 
raișiana“, se schimbă sentințele amân
durora județelor!! inferiors astfeliu, că

1. edificiulă bisericescă și fundulă 
bisericescă de sub Numărală topografică 
350. din protocolulă de carte funduară 
cu Nr. 306 ală comunei Chinesă, și casa 
cu Nr. 559., cuprinsă în acelă protocolă 
sub Nr. top. 591. dimpreună cu apara- 
mintele și apartenințele bisericescl ce 
suntă enumerate în sentința judecătoriei 
prime în artea dispositivă sub II. 2—9. 
— și escepționândă numai oărțile bise
ricescl în limba slavă — se adjudecă 
acusatorei comune gr. or. române din 
Chinesă, ca parte eschivă din comuniune 
si proprietate a comunei aceleia direptă 
fondațiune bisericescă cu acelă adausă, că 
acusatorea comună bisericescă gr. or. 
română din Chinesă, pentru răscumpăra
rea aceloră obiecte, este datore să plă
tescă acusatei comune bisericescl gr. or. 
sârbe din Chinesă 4990 florini 17 cru- 
cerl, —

5. casa școlară dela Nr. 283. cu fun- 
dulă casei și cu grădina, de sub Nr. top. 
306. cuprinse în protooolulă Nr. 264. de 
carte funduară a comunei Chinesă, pre
cum și noulă edificiu de școlă rădicată 
pre acelă fundă, cu grajdulă, șoprală, 
cocina și fântâna (sentința judecătoriei 
prime, II. 12—17) se adjudecă acusa
torei comune bisericescl gr. or. române 
ca parte eschisivă din comuniune și pro
prietate dreptă fundațiune școlară, cu 
acelă adausă, că partea acusatore este 
datore, pentru răscumpărarea aceloră 
obiecte, să plătescă acusatei comune bi
sericescl serbescl gr. or. 2359 fl. 18 cr.; 
din contră

3. grădina suplinitore și fenațulă 
de sub Nr. top. 821 și 1726, cuprinse la 
cartea funduară în protocolulă aceleia cu 
Nr. 264. se dispune ca să se împărțescă 
în natură între comunile bisericesc! liti
gante, astfelă ca 2/s să se dea în pro
prietatea și în posesiunea comunei bise
ricescl acusatore române, er % acusatei 
comune bisericescl serbe, direptă fon
dațiune școlară, conformă procedurei de 
essecuțiune regulată în §§. 220. și 221. 
articlulă de lege LX. din 1881.

4. Capitalulă bisericescă de 3441 fl. 
57 cr. depusă la institutulă de credită 
„Timișianău dinpreună cu interesele, 
compete în % direptă proprietate co
munei bisericescl române acusatore (2867 
fl. 80% cr.) eră comunei acusate % 
(573 fl. 56% cr.)

II.
In privința celoră 3 sesiuni preo- 

țescl, cuprinse în protocolele cu Nr. 538, 
557 și 558. din cartea funduală a comu
nei Chinesă, se aprobă sentința apelată 
dela tabula regiă judiciară, și acestea să 
se înpartă în natură între comunile bi
sericescl litigante, precum arată sentință

IV.
Suma de rescumpărare, judecată 

mai susă, sub I. 1. și 2. în 4990 fi 17 
cr. și 2359 fi 18 cr. de tota 7349 fl. 35 
cr. se’ îndatoresce comuna bisericescă a- 
cusătore română ca, în decursă de 3 ani, 
socotindu-se dela inmanuarea sentinței 
de față, s’o plătescă comunei bisericescl 
acusate serbe, în trei rate anuali egale, 
amenințându-i-se cu esecuțiune. itră pănă 
când nu va plăti deplina acestă sumă, 
comuna bisericescă română este datore 
să sufere ca în biserică, cu privire la 
limba și la ordinea servițiului dumne- 
deescă, să rămână starea ce a fosta mai 
înainte de începerea acțiunei de des
părțire.

Der în privința nemobilieloră, se în- 
dreptățesce fiăcare dintre comunele bi
sericescl litigante, ca împărțirea faptică 
s’o potă urge și prin esecuțiune, în sen- 
sula sentinței de față, și. după decurge
rea alora 15 dile dela îmanuăre, auto- 
risându-se fie-care parte, ca dreptulă său 
de proprietate la nemobile, ce i-s’a ad
judecata, să-la potă incorpora la cartea 
funduală (însemnânda caracterula națio- 
nalităței sale.) Cu o cale se enunciă prin 
acăsta, că pentru esecutarea sumei de 
rescumpărare 7349 fl. 35 cr. adjudecate 
comunei bisericescl acusate serbe, toto
dată să se incorporeze la cartea fundu
ală și sarcina pe nemobilele comunei 
bisericescl acusatore române.

Eră cu suma capitalului, ce s’a de
pusa la institutula de credita „Timișiana", 
fiăcare comună bisericescă litigantă pote 
dispune numai decâta, în proporțiunea 
de proprietate ce i-s’a adjudecată mai 
susă sub I. 4. și — precum de sine se 
înțelege — între marginile contractului 
ce-la voră fi avend cu numitula instituta 
de credita.

umedă seu uscată și prin sărutatulă pe 
gură între personele tuberculose cu cele 
sănătose.

Cornii, profesoră de anatomiă pa
tologică la facultatea de medicină din 
Parisă, a comunicata congresului expe
riențele făcute sub direcțiunea sa de 
cătră doctorula rusa Dobroklonsky.

Resultatele obținute în urma aces
tora experiențe infirmă părerea acreditata 
pănă astădi în sciință și susținută cu 
atâta talenta de .profesorala Debove, că 
inucosele1 ara constitui o barieră în contra 
întroducerei baccilului tuberculosa în or- 
ganismula animala și că numai în urma 
unei fisuri seu unei exfoliațiunl epiteliale 
s’ar pute introduce acesta baccila în or- 
ganismă. — Din experiențele lui Cornii 
și Dobroklonsky resultă, din contră, că 
contagiunea și infecțiunea tuberculosă 
se pote efectua chiar prin epiteliula nor
mala ala viscerelorfi și ala canaleloră 
organice.

Acestă descoperire este una din cele 
mai importante și ne face a gândi se- 
riosă la măsurile profilactice de luata în 
contra contagiosității tuberculosei; căci 
în aceste condițiunl de oontagiositate, 
conviețuirea cu una tuberculosa devine 
din cele mai periculose, și prin urmare 
isolarea și sequestrarea tuberculoșiloră 
se impune imperiosa oricărei adminis- 
trațiunl sanitare seu chiar și familiiloră.

Prin diferite raporturi ale cohabili- 
tațiunei, una tuberculosa transmite ne
contenita germenula bolei sale tuturora 
acelora cu cari se pune în relațiă.

Prin diferitele secrețiunl și excre- 
țiunl una tuberculosa propagă continuu 
boia sa celoră mai sănătoși și viguroșl 
vecini ai săi. Prin expectorațiunea sa 
mai cu semă una tuberculosa infectă pe 
toți acei, cari îla încunjoră. De aceea 
se impune în moda rigurosa desinfec- 
țiunea sputei, chiar în căile respiratorii, 
prin inhalațiunile de aera încărcata cu 
substanțe antiseptice seu microcicide.

(Va urma).

Rectificare. Numărală trecută, de Du
minecă, 250, ala foiei nostre portă da- 
tula greșita de 15 (26) Noemvre în loctt 
de 13 (25) Noemvre.

V.
Cu privire la spesele curmate ale 

procesului și la onorariele stabilite ad- 
vocațiloră, se aprobă sentințele judecă
tori elortî inferiori, eră onorariul ti advo
catului acusatorfl. pentru apelațiunea ul
timă se stabilesce în 60 fl. avendă par-z 
tida sa propriă să-i solvescă peste spesele 
de timbru. (Va urma).

Curstilu pieței Brașovu 
din 26 Noemvre st. n. 1888.
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Literatură.
Niță Dragă schiță din vieța unui 

muncitoră, de I. C. Panțu, a eșita în 
broșură de 76 pagine octava, cu prețuia 
de 20 cr.

Logofătulfi Mateiu, novelă de acelașă 
aut-oră, o broșură de 105 pagine Octava, 
cu prețuia de 40 or.

Amândouă novelele se află de vân
zare la librăria N. I. Ciurcu în Bra- 
șovă.

Congresulil de tuberculose.
Raportulti d-ltii Dr. Z. Petrescu asupralu- 

crărilora ântăiului congres pentru studiulă tuber
culosei, ținută la Parisă dela 25—31 Iulie 1888.

(Urmare.)

III. Hfodulu de transmitere a tuberculosei 
dela omu la omu.

1) Calea uterină; 2) Calea digestivă ; 
3) Calea respiratdre ; 4) Calea oculară ; 
5) Calea cutaneă seu subcutaneă.

Tuberculosa se pote transmite dela 
omă la omă prin ereditate dela părinți 
la copii, prin alăptare dela mumă seu 
dela doică, prin cohabitare, prin spută

Cursulu Ia bursa de Viena
din 24 Noemvre st. n. 1888.

Renta de aură. 4°/o.............................
Renta de hârtii 5°/6.............................
Imprumutulil căiloră ferate ungare . 
Amortizarea datoriei căiloră ferate de 

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

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

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

unguresc!!.......................................
Imprumutulil eu premiulti unguresctk 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.......................................
Renta de hârtii austriacă .... 
Renta de argintii austriacă . . . . 
Renta de aurii austriacă ..... 
LosurI din 1860 ...............................  .
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei ....................
Napoleon-d’orl ............................. ....
Mărci 100 împ. germane...................
Londra 10 Livres sterlings ....
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Cea mai bună .66,36-26
Hârtie de țigarrete

este veritabilului

fabricată francesu
de GAWLEY & HENRY, în PARIS

A se feri de imitajiune.

Acestă hârtia se recomandă cu căldură 
Idin partea domniloră Dr. J. J. Pohl, D. E. 
ILudwip, D. M. Lippmann, profesori de chi- 
rnie la universitatea din Viena, pentru cu
rățenia sa absolută și pentru că nu are în 
Consistența sa nici o materiă stricăciosă;

g IJ500/ Io
3 a
VAC-smiLX db l’Atiquxttk 17. mc Berangar, i PARIS

fjSf* Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al 
brecht & Zillich.

iNo. 10,152—1883. 32M. 3-2

PUBLICAȚIUNE.
Asupra arendărei dreptului ce se com

pete comunei orășenescl Brașovă în în- 
jcassarea baniloră de stătută și compe- 
Itințeloră de tergQ, se va ținea spre acest 
Iscopă Joi în 6 Decemvrie a. c. Q pertrac- 
Itare scripturistică de oferte. Acestă drept 
ise .arendeză pentru periodadinl Ianuarie 
jpănă la 31 Decemvrie 1889.
[ Spre acestă scopă se provocă toți 
lamatorii, ca pănă în 6 Decemvrie a. c. 
Hinainte de prândă 12 ore, să-și așternă la 
fioficiolatulă economicii orășenescă ofer- 
Htele scripturistice și sigilate, cărora are 
lisă se alăture 10°/e din arenda anuală 
oferată.

Deschiderea comisionară a oferteloră 
se va ține la 3 ore după prâruju a acele
iași di.

Ofertulă trebue s6 conțină dechia- 
rațiunea, cum că oferentului ’i suntă cu
noscute condițiunile de oferte și arendă 
și că se supune lorii pe deplină. Totă 
în ofertă are să se amintescă în cifre și 
litere suma de arendă ce se oferă pe an.

Condițiunile de oferte și arânda se 
potii pănă în cfiua pertractării de oferte 
examina la oficiolatulă orășenescă eco
nomică în decursulă oreloră de oficiu.

Brașovă, 20 Noemvrie 1888.

Maptratnli orașenescn.

ad, Nr. 392—1888.
a. f. sc. gc. Concurați.

Pentru ocuparea postului de ală H-lea învățătoră la școla gr. cat. din Leșiu 
se escrie prin acesta concursă cu terminulă de 16 Decemvrie 1888 st. n.

Emolumentele împreunate cu acestă postă suntă: 150 fi. v. a. de primită 
în rate lunari anticipative din fondulă scolastică gr. cat. a Leșiului, apoi cuartiră 
liberă și lemne de focă trebuinciose.

Concurenții voră ave a documenta etatea loră, serviciulă de pănă acum, 
cualificațiunea de învâțătoră și din limba maghiară.

Suplicele se voră înainta pănă la terminulă statorită senatului scolastică 
gr. cat. din Leșiu p. u. Olâh Sztgyorgy.

Dela inspectoratulă scolastică districtuală gr. cat. 
Năsăudă, 17 Noemvre 1888.

O-reg'QZ'i’ui. ZMIoisilH,
191,3—2 Vioară foraneu.

~ Sosirea si plecarea trmlora si gostBÎorQ ii Brașoo.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovă la Pesta:
Trenulă de persdne Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera. •
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovă la Bucuresci:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr, 318: 1 dră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

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

2. Dela Buoureci la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amecțl.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

■

deschide abonamentu pre anulă 1888
la

77

AMICULU FAMILIEI. ț)iaru beletristicu și enciclopedicti-literarfr— cu ilustrațiunl.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 4* 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturortî indivi4ilorb 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2*/2 — 3’/2 c61e; și publică portretele și, biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, —■ apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
mSnunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl.—pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratistt totă alo patrulea esemplară.
Numeri de probă se trimită gratisă ori-cui cere.

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

1

Toții de aci se mai potu procura și urmâtorele cărți din editura propria:
Apologie. Discusiunl filologice și 

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

Renascerea limbei românesc!în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. H. 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. cdle. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fi.

Barbu cobzariuld. 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 omit 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 cralulii codrului. Baladă 
ie Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

Elu 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 copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Emest Le- 
gouvA Prețulă 10 cr.

Hermand 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.

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

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

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

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

Trandafir! și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

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

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vâțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura ndstră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scdleloră 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 
cdle. 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 1 

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. Prețulă 50 cr.

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparanc}!. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarul^ 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

Miculd mărgăritarii sufletescîi. 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.; 
4(JO=5 fi.

VisulQ Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-tJeu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icdne fru
mose. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

Epistolia D. N. jsusd ChristosQ. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


