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De vernil trece în revistă tote 
procesele de pressă câte din grația 
guvernului ungurescu le-amu avută 
noi Românii în anulu acesta, nu 
vomu găsi unu singuru procurorii, 
care în acusațiunea sa se se fi ți
nută de obiectulă procesului.

Lucrulă e fârte ușorii de es- 
plicată.

Procesele fiindă trase de peru, 
în scopfi de a terorisa naționali
tățile și a le face astfelă se re
nunțe la apărarea drepturiloră loră, 
procurorii unguresc! suntu în ne
putință de a combate și a slăbi 
învinuirile cele drepte, ridicate de 
pressa naționalitățiloră în contra 
ilegalitățiloră regimului ungurescă.

In situațiunea loră critică, re- 
presentanții regimului, ca acu- 
satorî, nevoițî suntă se’și ia re- 
fugiulu la diferite manopere, 
între cari- rolulă principală îlă 
jocă terorisarea jur ații or Ci, d«- 
altmintrelea destulă de infectați 
de șovinișmulă agitatoriloră un
guri dela guvernă, din adminis
trația, dela pressă, și peste totu 
ală agitatoriloră, cari ’și-au făcută 
din șovinismă ună mijlocii de 
esistență.

Acesta tristă esperiență, tristă 
mai alesă pentru regimă, am fâ- 
cut’o și acum cu ocasiunea proce
sului de pressă ală învățătorului 
Albu, ce s’a pertractatu din nou 
la 22 Noemvre în Budapesta.

Procurorului, aflându-se în fața 
unoră adevăruri necontestsbile, i-a 
fostă cu neputință a’șl mărgini 
acusațiunea în cadrulă cestiuniloru 
tratate de acusatulu Albu. Nu’i 
rămânea eșaderă nici lui altceva 
de făcută, decâtă să caute, ca și 
colegii săi în procesele de mai 
nainte, a terorisa pe jurați, adu- 
cendă înainte lucruri, cari n’aveu 
nici în clină nici în mânecă cu 
procesulă.

In locă să caute a conbate a- 
firmările cuprinse în articulii acu- 
sațl, a începută să vorbescă des
pre resboiulă Rușiloră cu Turcii 
de acum 11 ani, despre situațiu
nea europenă de aeji și despre 
sgomotele de răsboiu ce țină lu- 
lumea în continuă neliniște.

Și-a cjisd adecă procurorulă: 
totă n’am eu ce se di°u contra 
adeveruriloră esprimate de arti
culii acusați, en să’i spariu deci 
pe jurați cu răsboiulă, să le spună 
că Rușii au începută să’și zângă- 
nescă la graniță sabia și că lu- 
crulă acesța încuragează naționa
litățile ca să se plângă totă mai 
tare de nedreptățile nâstre; de 
aceea, la recore cu gazetarii și 
cu conducătorii loră, ca să le as- 
tupămu gura.

Der pdte că totă nu e destulă 
cu atâta, își va fi .mai $isîi Pro' 
curorulă; pote că nu strică să le 
mai aducă aminte de Horia și 
Cloșca, cari nu trebue să lipSescă 
dela nici ună procesă, ba și de 
Avramă Iancu, deși a fostă agi- 
tatoru de bună credință și s’a fă
cută martiră.

Și pornindă de aci, procuro
rulă începu să’șl verse foculă pe 
Români, fiindcă au trăită retrași 
și nu s’au aruncată în brațele 
maghiarisării, ca o parte din Șvabii 
bănățeni și ungureni, dândă a 
înțelege, că atunci s’ară fi îmbo
gățită și ei ca Șvabii și n’ar fi să
raci ; își vărsă foculă pe Români, 
că au preferită să aibă șcăle con- 
frsionale, refusândă șcdlele comu
nale, cu alte cuvinte șcdlele de 
maghiari sare.

Și când procurorulă a găsită 
cu cale să accentueze în acestu 
locă, că șcdlele ndstre stau cu 
multă îndărătulă șcâleloră refor
mate și evangelice ungurescl, n’a 
făcută altceva decâtă să dea es- 
presiune părerei sale de rău, că 
nu ne-amă făcutu credincioși ai 
bisericei reformate și evangelice, 
ci ne-amă alipită cu fanatismu 
la religiunea nostră.

Accentuândă procurorulă scla
via ndstră sub biserica serbescă, 
a datu erăși espresiune mai multă 
părerei sale de rău, că nenoro
cirea nu ne-a împinsă să fimă 
mai bine sclavii bisericei ■ungu
rescl subjugându-ne maghiarismu
lui naționalitatea; er faptulă că 
în decursulă erei unguresc! s’a 
despărțită biserica românescă de 
biserica serbescă, procurorulă nu-lfi 
pdte cita ca o laudă pentru stă
pânirea urgurescă că doră ne-ar 
voi binele; interesulă Maghiariloră 
deopotrivă ca și ală nostru cere 
acestă despărțire și avemă con
vingerea, preenm de sigură o are 
și procurorulă, că decă amă fi 
ajunsă a fi sclavii bisericei ungu
resc!, în casulă acesta orl-care 
s’ar fi încercată a<JI să ne des
partă de ea, ar fi înfundată tem
nița ca răsvrătitoră.

Năcazulu celu mare ală pro
curorului, ca și ală agitatoriloră 
unguri e, că acusatulă a scrisă 
articulii într’o revistă germană, pe 
care o citescă streinii și care des- 
tăinuesce neajunsurile ce le sufere 
poporulă română din partea re
gimului.

Ei bine, decă regimulă ține 
atâtu de multă, se nu s’au4ă ni
mica rău despre elu, de ce nu în- 
ceteză cu pornirile sale de ma- 
ghiarisare și de nedreptățire ? Chiar 
faptulă proceseloră de pressă, nu 
este elă o compromitere pentru 
„liberalulu“ guvernă ungurescu? 
Nu aduce pressa naționalitățiloră 
mai în fiăcare numără dovecji des
pre nedreptățirile ce le suferă ele 
ele din partea regimului?

Și cum că însuși procurorulă 
are cunoscință de tote acestea, ne 
dovedesce faptulă, că s’a ferită 
în acusațiunea sa de-a se ține de 
obiectulă procesului, pentru că 
atunci însuși acestă aperătoră al 
regimului ar fi ajunsă în critica 
prsițiune de a-lă compromite.

Cele ce se petrecă cu noi nu 
dovedescă toleranță, căci nu pote 
fi toleranță acolo, unde se aruncă 
în temniță bărbații cari apără 
drepturile poporului, din care fac 
parte. I

Și rău face pvocurorulă, când 
vorbesce de „ tolerantă “ față cu 
cele trei miliăne de Români — 
nu ună milionă și jumătate, cum 
l’a scăpată gura pe d-sa — ca și 
cum ar vorbi de ni see venetici.

Românii fiind poporațiune băști
nașe, pretindă să fiă tratați după 
dreptate și echitate, și nu voră 
înceta a pretinde realisarea drep
tei oră lor postulate, apoi măcar de 
ar merge în infinită seria proce- 
seloru de pressă.

ZDXZXT A.FA.P.A.

„Pol. Corr." e informată, din Peters- 
burgă, că ministrulii rusii de răsboiu, 
generalul ti; Vannovsky, la ordinulă îm
păratului Alexandru a făcută cunoscută 
coloră 6Ode oficeri bulgari aflători în ar
mata rusă, că dela 1 Ianuarie 1889 nu 
mai potiî rămâne în armată ca oficeri 
ai principatului bulgară, și aceia, cari do- 
rescă să’șl păstreze posițiunea loră, tre
bue să intre în serviciu răsti. In casulă 
acesta, voră fi trecuțl în liste ca oficeri 
ai armatei rusescl.

Sgomotele despre împingerea trupe- 
loru rusescl spre granița vestică parii a se 
adeveri, cjice „N. fi1. Pressed La 23 
Noemvre a sosită în Voloczysk ună ba- 
talionă din regimentulă de infanteriă 
Dniepruvski (dela corpulă 12), care sta
ționase pănă acum în Balta. E vorba 
d’a sosi, de cumva n’au sosită încă Du
minecă, în localitățile dela graniță Ku- 
pil, Czarno-Ostrau, Czaha-Jarmolince ș. 
a. mai multe despărțăminte de cavaleriă 
(cazaci). Oficerii însărcinați cu îngriji
rea de cuartire, de proviantă, de muni- 
țiune și de bagagele oficeriloră au so
sită deja în numitele localități. După 
cum e informată din Iași „Răsboiulă", 
Rușii lucreză în .Reni din răsputeri la 
restabilirea pontoneloră.

„Riforma" anunță, că în apele insu
lei Maddalena și anume în canalulă della 
Camicia, canoniera francesă „Etendard" a 
trecută peste di încetă de totă pe lângă 
fortificațiile cele nouă, apoi peste nopte s’a 
întorsă îndărătă și ună oficeră de gardă 
de pe vaporulă „Semaphor" a observată 
cu ună ochiană mai mulțl oficeri francesl 
pe podulă comandantelui, cari luau note 
și desemnau. O corabiă de răsboiu ita
liană a pornită spre corveta francesă, 
care’șl luă iute cursulă cătră Corsica. 
Ministrulă de marină italiană ia măsuri 
pentru împedecareaMunoră asemenea in
cidente.

Cestiunea limbei.
In Austria cestiunea limbei face 

progrese, mulțumită sistemului de guver
nare mai dreptă și mai echitabilă, ce 
domnesce acolo. Dincolo de Laita egala 
îndreptățire nu este numai o literă mortă 
și vorbă golă, ci se și practică, apoi mai 
au naționalitățile de sub guvernulă 
Taaffe încă și avantagiulă, că n’au a se 
lupta ca și noi, cei de sub oblăduirea ti- 
saistă, eu limba statului seu oelă puțină 
lupta loră în contra Embei germane, care 
de faptă face serviciile limbei statului, 
este mai ușoră, deorece acestă hrubă'nu 
este recunoscută prin lege ca limbă a 
statului.

ț)ilele acestea „Politik" din Praga 
a înregistrată cu mare mulțumire o de- 
cisiune a curții supreme judecătorești (Obers- 
ter Gerichtshof, curtea de cassațiă) dela 
30 Augustă 1888, prin care se enunță 
că tribunalele în Silesia suntă datore a 
resolva hârtiile întrate în limba polonă 
în aceeași limbă. Chiar decisiunea din 
vorbă a curții supreme judecătorescl a 
fostă adusă în limba polonă.

Aici la noi nu se mai primesce nici 
o hârtiă la tribunale în altă limbă de
câtă în cea maghiară, necum să se aducă 
și deoisiunile și sentințele în limba păr
ții nemaghiare!

Și în fața acestei stări de lucruri 
se n’aibă dreptate deputatulă Stein- 
acker, când susține, că dinedee de Laita 
sub oblăduirea ungurescă nu esistă egală 
îndreptățire cu tote pretinsele instituți- 
unl și legi liberale și cu totă legea de 
naționalitate, la care se provocă „marii 
patrioțl" din dietă de câte ori se ridioă 
din sînulă naționalitățiloră plângeri, că 
suntă desconsiderate și asuprite?

Procesulu de pressă 
ala foiei ^Romănische Revue* în a doua 

edițiune.
(Urmare și fine.)

Apărătorulă CoriolanQ Brediceanu își 
începe apărarea sa provooându-se ase
menea la istoriă. In 1848 Românii plini 
de însuflețire au anunțată împreună cu 
Maghiarii principiile libertății și ale ega
lității, pentru-că atunci în Maghiarime 
încă nu era deșteptată consciința națio
nală. Pe timpulă subjugărei însă, Ro- 
mânulă cu Maghiarulă la olaltă își plân
geau amarulă pentru perderea libertății 
loră'. In fine la a. 1861 s’a pusă în pros
pectă reabilitarea constituției, și atunci 
filosofulă patriei Franoiscă Deak a c|isîî 
în rescriptulă adresată regelui din par
tea dietei, că naționalitatea și confesiu
nea să nu facă deosebire între omă și 
omă. Acesta a fostă una dintre pro
gramele fundamentale ale vieței consti
tuționale și din acesta a purcesă șerfi- 
torulă articuliloră, când pretinde pe sema 
Româniloră astfelă de drepturi, cari și 
altoră naționalități li-s’au dată. Arată 
apoi, că articululă nu este îndreptată 
contra națiunei maghiare, ci în contra 
guvernului maghiară, de orece acesta 
jocă o rea politică de naționalitate. Gu
vernă și națiune însă nu se pote iden
tifica. In fine află cu uimire, că procu
ratura a intentată procesă de pressă 
pentru amândoi articulii, măcar că cur
tea cu jurați din Aradă n’a condamnată 
pe acusată pentru ală doilea articulă 
și acestă parte a verdictului este încă 
valabilă. Mai accenttieză, că articulii 
suntă scrișl în limba germană și astfelă 
n’au putută să agiteze pe Români, și 
de faptă nici nu s’au arătată urmele agi- 
tațiunei.

Gozsdu Elek, subprocurorulă, în răs- 
punsulă său respinge provocarea la lupta 
pentru libertate din 1848; apărătorulă 
citeză amintirea unoră dile sângerose, 
când Românii au aprinsă, au omorîtă, 
au sfâșiată în bucăți copii, au desonorat 
femei. Provocarea la aceste dile nu 
pote fi în folosulă acusatului. Nici de 
efectă n’a fostă lipsită articululă, celă 
puțină în urma scrierei lui și probabilă 
sub influința lui s’a comisă vătămarea 
stindardului din Beiușă și rugăciunea 
preotului valahă Petrescu pentru învin
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gerea armeloru rusescl. Der ori a avuții 
efectă, ori nu, agitațiunea este evidentă 
și merită pedepsă. Aserțiunea apărăto
rului, că verdictulă achitatoră, adusă de 
judecătoria de pressă din Aradă cu pri
vire la articululă ală 2-lea, este vala
bilă, acestă aserțiune nu pote fi primită, 
pentru-că Curia nu a anulată o parte a 
sentinței, ci întrega procedere.

Szekacs Ferencz, președintele, după 
o scurtă consultare a tribunalului, de
clară, că tribunalulă nu dă atențiune 
expectorăriloră apărătorului. După acesta 
președintele expune obiectivă cuprinsulă 
acusei și a apărărei, după care jurații 
s’au retrasă pentru aducerea sentinței.

Verdictulă jurațiloru, anunțată de 
președintele Hindy Kalman după o con
sultare de o jumătate de oră, declară 
vinovată pe acusatulă Ștefană Albu cu 
7 voturi contra 5 pentru articululă „Si- 
tuațiunea Româniloră în Ungaria44, fă- 
cându-se prin publicarea acestuia vino
vată de delictulă de agitare contra unei 
naționalități. In articululă „Biserica greco- 
orientală în Ungaria și Transilvania14 8 
jurați n’au aflată agitare, er 4 da.

Pe basa acestui verdictă ală jura- 
țiloră, judecătoria de pressă a condamnata 
pe Ștefanii Albu la 3 luni închisore de 
■statu și 300 fl. amendă, precum și la pur
tarea speseloru de procesă (socotite în 116 fl. 
4 cr.) împrejurarea, că articulii incri
minați au apărută în limba germană, ju
decătoria de pressă a considerat’o ca 
împrejurare atenuantă. Condamnatulă 
n’a insinuată recursă și astfeliu imediată 
fu predată procuraturei r., care-lă și 
trimisă la închisorea din Vață.

Așa-deră judecătoria de pressă 
din Budapesta l’a condamnată pe 
d-lu S. Albu cu 9 luni închis 6re 
de stată și 200 fl. amendă mai 
puținu, decum Fa condamnată ju
decătoria de pressă din Aradă. 
Causa, 4i°e „Egyetertes44, zace în 
împrejurarea, că în capitală pe 
astfeliu de agitatori mărunței nu-i 
țină a fi așa de periculoși, pre
cum îi țină în părțile de unde 
suntă ei și astfeliu și față de per
tractare. s’a manifestată o intere- 
sare multă mai mică, de cum s’a 
manifestată față cu pertractarea 
din Aradă. Numai ca vre-o 20 de 
Români, continuă „E—s“, au luată 
parte la pertractare și aceștia au 
compătimită cu sinceritate pe Albu, 
când l’au văcțută că-lă pornescă 
pe calea Vațului.

SCIRILE BILEI.
Din Viena ne sosesce trista scire 

despre mortea secretarului ministerială 
c. r. Dr, Vasilie Grigorovița. Gine dintre 
cei ce au studiată în Viena n’au cunos
cută pe acestă zelosă naționalistă ro
mână și bună patriotă bucovinână ? Gri- 
gorovița a fostă în totdeuna ună adevărată 
amică și sprijinitoră ală tinerimei ro
mâne. Neuitată va rămâne memoria lui 
în mijloculă acelora, cari pentru zelulă 
său națională l’au întâmpinată întotdeuna 
cu stimă și cu simpatiă!

* * *
La scolele industriale întreținute de 

Universitatea săsescă au fostă înscriși în 
anulă școlară 1887/88 cu totulă 1775 
școlari și anume : în Sibiiu 47 români, 
288 germani, 88 unguri; în Brașovă 146 
români, 266 germani, 109 unguri; în Si- 
ghișora 2 români, 185 germani, 30 un
guri, 1 israelită; în Bistrița 23 români, 
85 germani, 43 unguri ; în Mediașă 4 
români, 122 germani, 11 unguri, 7 is- 
raelițl; în Orăștie 22 români, 27 ger
mani, 42 unguri, 1 cehă; în Sebeșă 12 
români, 65 germani, 8 unguri, 1 israe
lită ; în Cohalmă 3 români, 53 germani, 
7 unguri; în Agnita 2 români, 82 ger
mani. 3 unguri; cu totulă 261 români, 
1163 germani, 341 unguri, 9 israelițl, 1 
cehă. La școlele de agricultură au fostă 
înscriși; în Mediașă 18 elevi, în Bistrița 
11, în Feldidră 11, cu totulă 40, între 

cari 39 germani și 1 română, anume la 
cea din Bistrița. Ar fi cu cale, ca și în 
șcilele de agricultură să fiă mai mulțl 
elevi români.

*
* Î6

Preotulu catolicii, din Antalfalva, omă 
de 64 de ani, slovacă de naționalitate, 
fusese condamnată, precum amă spusă 
la timpulă său, la închisore de stată sub 
pretextă de „agitațiuni44 panslaviste și 
antisemite. Acum preotulă se află deja 
î arestulă din Vață, unde a intrată la 
15 Noemvre.

încă o dovadă de libertate ungu- 
rescă!

** *
In Teresiopole a luată boia egiptenă 

de ochi (trachoma) astfelă de dimensiuni, 
încâtă magistratulă a pusă să fiă visi- 
tată de medică fiecare locuitoră. Celă 
care e aflată, că sufere de ochi, trebue 
să între în spitală. Numai celoră cari 
au mi oee le e permisă a fi căutațl 
acasă.

*•
* *

Toți economii, cari voescă a cultiva 
sfecle, facă bine decă se înscriu. în lis
tele ce suntă depuse pentru Brașovă, 
StupinI și Derste în prăvălia firmei Fri- 
derică Czell și fii, strada Vămii Nr. 7, 
er pentru comunele Țărei Bârsei în res
pectivele oficii comunale. Din causa ur
genței lucrului, înscrierile voră trebui 
să se termine -în curândă. E vorba de 
a se contracta furnisărî de sfecle pentru 
o fabrică de zachară ce se va înființa 
aci. Economii' români să nu neglige a 
se înscrie.

** *
înmormântarea contesei Dora d’Istria 

născută princesa Elena Ghica s’a făcută 
la 20 Noemvre n. în Florența. După 
ultima ei voință, cadavrulu i-a fostă arsă 
și cenușa ei adăpostită în crematoriulă 
Trespiano. La ardere au asistată și con
sulii Rusiei și Greciei, precum și o de- 
putațiune a consiliului comunală din 
Florența. înainte de ardere i s’a des
chisă testamentulă, prin care proprietă
țile ei din Florența s’au lăsată orașului 
BucurescI, er vila ei din Florența insti
tutului de surdo-muțl din acestă orașă.

** *
Sâmbătă au sosită în Sibiiu reser- 

viștii batalionului din regimentulă 31 de 
infanteriă, care e staționată în Bosnia. 
Intrarea loră în orașă a surprinsă, de 
drece pe capă purtau fesuri roșii și 
în cursulă d”ei orașulă, cutrierată de 
soldați cu fesuri, avea ună colorită 
orientală.

. *
♦ *

In ultimulă numără ală d: rului 
„Zastava44 se află o traducere a „Co- 
cdnei Nastasicau de Const. Negruzzi, fă
cută de publicistulă sâsbă Ivană Ivanicl. 
Sub titlulă nLepe Tupjinke* (prietinie fru- 
mose) a apătută în Belgrade o colecțiune 
de poesii lirice, în care se află traduse 
mai multe . poesii de ale autoriloră ro
mâni ca: Alexandri, Bolintinenu, Ne
gruzzi etc. Traducătorulă e d. M. Iva- 
novicl.

** *
D-lă Alphonse Daudet, cunoscutulă 

scriitoră francesă, va sosi în BucurescI 
la 25 Noemvre st. v.

* * *
Hfinistervlă română de răsboiu a tri

misă doi oficerî la Magdeburg, pentru 
ca să primescă materialulă pentru cupo
lele dela fortificațiile Bucuresciloră.

** *
Foile din Clușiu au primită din 

Brașovă următorea scire telegra6că: De 
câteva cțile se transpărtă nentreruptă tu
nuri Krupp prin Brașovă în România.

** *
D-ș6ra Elena Popovid, scrie „Ro- 

mânulă44, elevă a conservatorului din Pa
rish, este recomandată în urma concursului 
depusă, la bursa de canto pentru străi
nătate. D sa cere, și juriulă a acordată, 
ca să-și continue studiele la Parisă, âr 
nu la Lipsea, cum figura în publicațiunea 
ministerială.

Gestiunea mașinării ia dieta m- 
prta.

Cu privire la desbaterile din 
dieta unguresca, ce au fostu atinse 
în articululă de erl, aducemu ur- 
mătorele amerunte:

Deputatulă Steinacker: (S’adimă! S’au- 
c tmă!) Caută să mă provocă la o vor
bire, pe care nu o potă lăsa fără observare 
și care arată, că în decursulă discuției 
generale — fire-ar despre ori și ce vorba
— noi putemă să ne estindemă asupra 
oricărui obiectă. D-lă deputată Busbach 
adecă — după ce a dată de unele con- 
tradicerî cu privire la espresiunîle sale 
antenore, prin cari șl-a amuțită celei’alte 
declarațiunl ale sale — a atinsă o ast
feliu de cordă, care arată învingerea 
inimei asupra judecății politice și asupra 
spiritului de dreptate ală legislatoriloră. 
Prea stimabilulă domnă ministru-preșe- 
dinte, seu ori care altulă, să nu ne în- 
vinovățescă așaderă pe noi cu aceea, că 
amestecămă în discuțiă cestiunea de na
ționalitate cu orl-ce ocasiune și că neîn
cetată venimă înainte cu gravamine de 
feliulă acesta, căci în astă privință de 
pe banca guvernului a venită sunetulă, 
la care urmeză acum resunetulă.

Resunetulă va fi scurtă și eu speră, 
că acestuia tocmai așa i se va da as
cultare, precum s’a dată, ascultare decla- 
rațiunei d-lui deputată Busbach ,(S’au- 
c tnă! S’aut mă!)

Deși onorabilulă meu colegă Meltzl 
a dovedită mare abnegațiune de sine 
atunci, când — pe lângă tote pagubele 
cele mari, ce ll-se pricinuescă chiar lo- 
cuitoriloră de pe pământulă .regiu prin 
proiectele de. legi (mai alesă celă pri- 
vitoră la regalii) ce stau înaintea nostră
— șl-a espusă vederile sale asupra proiec
tului de lege din punctă de vedere cu 
totulă generală, din. punctă de vedere 
ală statului peste totă; contrară cu 
aeesta însă, d lă deputată Busbach vor- 
beșce despre capitală și despre impor
tanța orașeloră, în privința cărora s’au 
făcută în decursulă discuțiunei nume
rose aprobări; elă judecă chiămarea 
orașeloră anume și mai cu deosebire din 
punctulă de vedere ală rassei și dice, că 
prima chiâmare a Ungariei este maghiari- 
sarea și că la acestă scopă se pote și 
trebue să se ajungă prin mijlocirea ora
șeloră. (Adevărată! Așa este! în drepta).

Onorabilulă domnă deputată cons? 
tată mai departe — și pe acesta pune 
mare pondă — că :de când s’a inaugu
rată în orașe opera maghiarisării prin 
asilurî de copii, prin scolele de stată și 
prin scolele elementare, maghiarimea se 
estinde în totă țera și . se bucură, că 
maghiarisarea a devenită chiămarea ele
mentului cetățenescă și că capitala Un
gariei în decursă de două-decl de ani a 
dăruită patriei o avere de o jumătate 
milionă. (Vivate în drepta. — Sub averea 
de o jumătate milionă se ’nțelege o ju
mătate milionă de Unguri, ca și cum 
locuitorii Budapestei ar fi Unguri).

Ceea ce însă unulă câștigă, altulă 
în cele mai multe cașuri perde și deși 
unulă se bucură de câștigă, e naturală 
că celălaltă' simțesce paguba.

Eu datorescă mare mulțumită d-lui 
deputată Busbach pentru marea-i since
ritate arătată la loculă acesta, căci a- 
cum am ună martoră classică, care a 
dovedită dreptatea fiumeroseloră nostre 
strigăte, care a constatată faptulă, pen
tru care noi ne plângemă atâtă de desă. 
(Mișcare în drepta și în stânga). A spus 
adecă d-lă deputată, că în adevără aici 
se practică patriotica măestriă a ma- 
ghiarisărei în mare măsură, cu mar! sfor
țări și cu mare succesă. (Mișcare și fur- 
tunâse aprobări generale).

Decă cei cari ședă pe banca acesta 
cfică, că statuia nu măsură cu măsură 
egală tuturoră fîiloră acestei țări, atunci 
pentru ce ne provocămă la legile, la in- 
stituțiunile nostre liberale și la legea de 
naționalitate, din care celă puțină 9 din 
10 părți nu suntă altceva, decâtă o gra- 
țiă scrisă pe hârtiă. (Mare sgomotă și 

mișcare în drepta și în stânga). D-nulă 
deputată Busbach a formulată teoria ace
lei praxe, pe care noi de multă o sim- 
țimă și contra căreia de multă ne plân
gemă. Din declarațiunile lui s’a consta
tată așaderă, că acestă egalitate de drept, 
dela care o parte din locuitorii țării, — 
anume partea cea mai mare, precum în
suși a recunoscută — nu vrea să abdică 
niciodată, în anumită direcțiune și celă 
puțină în anumită privință nu esistă. 
(întreruperi în drepta și stânga: Nu-i 
așa! Mare mișcare).

Nu esistă omă cuminte și deșteptă, 
care să nu recunoscă îndreptățirea și 
prerogativele limbei statului, cu tote 
astea însă, cetățenii nemaghiari ai țărei 
cu dreptă cuvântă pretindă e 
de dreptă în privința și în direcțiunea 
liberei cultivări a naționalității loră. 
(Strigări în drepta și stângă extremă: 
Potă s’o facă acesta! O voce: Acestă 
dreptă îlă au în abundanță!) și prin o 
emulațiune paclnică să se potă desvolta 
paralelă cu acei cetățeni ai patriei, a 
cărora limbă maternă este totodată și 
limba statului. (Mișcare în drepta și 
stânga). Așa-deră Petru Busbach a ară
tată în modă fdrte evidentă înaintea 
lumei întregi, câtă de multă domi'neză 
politica de rassă tocmai la aceia, cari 
pururea facă mai mare gură cu ideea 
de stată. (întreruperi în drepta: Forte 
corectă!)

(Va urma.)

galitatea

Causa parochielorii mixte ro- 
mâne-serbe.
Ar adu, 12/24 nov. 1888.

(Urmare).

Motive:
Articululă de lege IX. din 1868 li-a 

recunoscută credincioșiloră : români și 
șerbi, de religiunea greco-orientală, cari 
viețuescă în comuniune prin comunită
țile loră bisericescl, 11-a recunoscută a- 
celă dreptă, să se potă despărți unii de 
alții pe basa naționalității; și după, aran- 
giarea relațiuniloră comune ce privescă 
biserica și averea, să potă fiă-care forma 
în sinulă propriei sale provincii biseri
cescl (mitropoliă) comună separată bi
sericescă română sâu sârbă. Validitarea 
acelui dreptă intențiuneză și prpcesulă 
de față, și de aceea actorii români și 
acusații sârbi, încă în acâstă sentință, 
trebuiră anumițl ca persone juridice se
parate, unii se anumescă comună bise-r 
ricâscă română gr. or., alții comună bi- 
sericâscă sârbă gr. or. — fără privire la 
aceea, cumcă în faptă și în formă, dânșii 
numai după acesta voră compune sepa
rate comunități bisericescl, și fără pri
vire la aceea, că casualminte dânșii se 
potă alătura, ca parochiă filială, la altă 
comună bisericescă română seu sârbă, 
ceea ce — decă ar întreveni — nu va 
schimba întru nimică acele relațiunl, pri- 
vităre la biserică și la avere, ce suntă 
stabilite prin sentința de față.

După premiterea acestora și față cu 
pretensiunile reciproce ale părțiloră li- 
tigante pentru împărțirea averii biseri
cescl, a trebuită mai întâiu săjudecămă 
cumcă ce vine sub împărțire, după cari 
modalități să se efeptuescă împărțirea, și 
desclinită cumcă care sâ fiă proporțiu- 
nea seu cheia la împărțire?

Precum mărturisesce protocolulă O. 
a. compusă în Chinesă la 8 Octomvre 
1872, locuitorii, atâtă acusatorii români 
câtă și acusații sârbi, au recunoscută 
cumcă întregă averea bisericescă și; șco
lară din Chinesă este proprietate și po
sesiune comună, fiindă de față la acestă 
recunoscere comisiunile delegaționall con- 
gresuall, cea română și . cea sârbă, și 
preotulă ca organă 'âlă municipiului, de- 
chiarândă totă atunci atâtă Românii câtă 
și Sârbii, cumcă nici unei partide nu 
compete nici ună dreptă eschisivă. Nu
mai cărțile bisericescl în limba slavă 
le-au dechiarată amândouă părțile, sub 
decursulă procesului, de proprietate es
chisivă a Sârbiloră, și s’au învoită amân
două părțile întru aceea, ca aceste cărți 
să se predea comunei bisericescl sârbe 
fără împărțire. Er cu privință la lus- 
trulă, însemnată la posițiunea 11. din 
conscrierea N. a. judecătoria primă a 
respinsă pe acusata comună bisericescă, 
carea forma pretensiune de proprietate 
eschisivă, și în contra acestei respingeri 
dânsa n’a rădicată apelațiune. Prin ur
mare, cu escepțiunea cărțiloră în limba 
slavă, vine sub împărțire întrega avere 
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bisericescă și școlară, carea este înșirată 
bine sub II. în partea dispositivă a sen
tinței dela judecătoria primă.

Cu privire la modalitățile împărțirii 
și la proporțiune seu cheiă, învoirea ge
nerală A. a. (Vereinbarung) stabilită de 
delegațiunea congreselor^, a celui sârbă 
și română, la 1871. în casulă presinte 
nu s’a putută primi și accepta necondi
ționată ca cinosură și ca regulă obliga- 
tore. Pentru-că din textulă și din spiri- 
tulă aceleia invedereză apriată, cumcă 
delegațiunea congreseloră a voită s’o 
dee numai de instrucțiune șl de îndru
mare pentru comisiunile esmise a con
duce și a efeptui procedura de împacu- 
țiune, și cumcă în acea învoirea dorită 
să esprime numai principiele conducâtore, 
pe a cărora basă poftia să se efeptuescă 
împacațiunea în comunele mixte române- 
serbe, der totodată numita delegațiune a 
dechiarată espresă în punctulă XVIII, din 
„Vereinbarung“, că în casulă decă nu 
ar succede împacațiunea ce se va încerca 
în comunele mixte, despărțirea se va in
tenta pre calea legală procesuală. Prin 
acesta, însăși delegațiunea congresuală 
s’a enunciată, că cei, cari nu simtă 
aplicați să pășescă la împacațiune pre 
basa principieloră din „Vereinbarung“, 
aceia potă sâ-șl validiteze pretensiunile 
loră, la drepturi și la avere, . pre calea 
judiciară. De altmintrelea, acestă cale 
le este asigurată părțiloră interesate și' 
în § 8. art. IX. din :1868. astfeliu, în- 
cătă numita delegațiune nu 11-a putută 
micșora drepturile'ce le aveau în astă 
privință, der nici n’a voită să le mic
șoreze, că de cumva principiele statorite 
de densa le credea obligatore necondi
ționată pentru fiecine, atunci de sigură 
nu îndruma la calea procesului zadarnică 
pre aceia, cari nu suntă aplicați a face 
împacațiune pre basa aceloră principii. 
— Cu tote acestea, nu se eschide, ca 
judele să nu potă accepta și aplica prin
cipiele cuprinse în învoirea A. a. atunci 
și' acolo, unde le află corăspuncțătore cu 
dreptulă, cu dreptatea și cu postulatele 
echităței. ' ■. •

Astfelă forulă acesta ală treilea, în 
privire la averea bisericei, a socotită de 
acceptabilă, ca edificiulă bisericei, fun- 
dulă bisericei și apartamentele bisericei 
(cu escepțiunea cărțiloră liturgice în 
limba slavă) să le țină sie-șl, neîmpărțite 
și în natură, comuna bisericescă acusa- 
tore română, er valorea de estimațiune 
a obiecteloru acelora, s’o plătescă în 
bani la comuna bisericescă acusată sârbă, 
luându-se de proporțiune numărulă su- 
fleteloră. Comuna bisericescă acusată 
încă s’a învoită în aceea, ca edificiulă 
bisericescă și apartamentele bisericescl 
să se predea în natură, directă, parte 
comunei bisericescl române, însă suma 
de răscumpărare după obiectele înșirate 
o pretinde, nu în proporțiune la numă
rulă sufleteloră, fără în proporțiune 
egală, adecă pretinde jumătate din pre- 
țulă de estimațiune, și în acesta propor
țiune doresce ca și din fundulă bisericei 
să i se predea jumătate în natură.

(Va urma).

8»»

Literatură.
Cuvântări funebralî si iertăciuni pen

tru diferite cașuri de morte întoomite de 
Ioană Papiu, au eșită de sub țipară în 
proprietatea și editura „ Cancelariei Ne- 
gruță“ din Gherla — Sz.-ujvâr — și se 
pote procura de acolo cu 2 fi. esempla- 
riilă. Acestă voluină de preste 24 cole 
cuprinde: 8 cuvântări acomodate pentru 
orice cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri, ordinare de morte întâmplate in 
timpuri diferite ale anului, 10 la cașuri 
ordinare însă mai speciale de morte, 4 
la înmormântarea dmeniloră bătrâni, 5 
la înmormântarea prunciloră, tineriloră 
și’ juniloră, 9 la cașuri de morte spe
ciale; apoi pe mai bine de patru cdle 
urmeză o mulțime de iertăciuni prece
date de o introducere generală în ier
tăciuni, și anume: 1) Iertăciunile bărba
tului dela muiere, 2) ale muier.ei dela 
bărbată, 3) ale părintelui dela fii, 4) 
ale mamei dela fii, &) ale fiiloră dela 
părinți, 6) ale fratelui seu surorei dela 
frați și surori, 1) ale nepoțiloră dela 
moși, moșe, buni, bune, străbuni, stră
bune, 8) ale nepoțiloră dela unchi și mă
tușe, 9) dela nemuri și oonsângenl mai 
depărtați, 10) dela consoțl de aceeași 
ocupațiune, 11) dela binefăcători, amici, 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați.

Recomandăm Clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrale 
și iertăciuni lucrate amăsurată tuturoră 
cerințeloră preoțimei fungente la cașuri 
funebrale.

’ Congresulu de tuberculose.
Raportulă d-lui Dr. Z. Petrescu asupralu- 

crărilorfi ânteiului congres pentru studiulu tuber- 
culosei, ținută la Parish dela 2b—31 Iulie 1888.

(Urmare.)

IV. Modulă de transmitere a tuberculosei
dela omu la animale.

Dela omă la animale, tuberculosa se 
pote transmite mai cu semă prin calea 
digestivă (prin înghiterea sputei seu a 
orî-cărui altă produsă tuberculosă). Deși 
Strauss și Wărtz au constatată o resis- 
tență mare din. partea tutunului diges
tivă, la infecțiunea prin spuță tubercu
losă, totuși acestă resistență nu este ab
solută. S’au relatată congresului fapte 
prin cari se constată,. în modă evidentă, 
introducerea baccilului lui Koch în or- 
ganismulă animaleloră prin calea diges
tivă, în urma înghițiturei sputei tuber- 
culoșiloră. Acesta s’a observată mai cu 
semă la pasările de curte. Asemenea se 
potă tuberculisa și alte animale prin pro
duse de provenință dela indivicj.fi atinși 
de o tuberculosă, precum dovedescă ex
periențele lui Chauceau, Klebs, Tous
saint și alții.
V. Transmisiunea tuberculosei prin apa

r de b&utu.
Baccilulă lui Koch se pote transmite 

și prin apa de băută contaminată. Din 
esperiențele lui Strauss, Wurtz, Galtier 
și Cadeac, comunicate congresului, reese 
că baccilulă tuberculosei trăesce multă 
timpă în apă și că apa este ună vehi
culă din cele mai energice pentru trans
miterea acestui baccilă la omă seu la 
animale. Galtier și Cadeac au ținută 
fragmente de organe tuberculose, mai 
ântâiu în apă nencetată preînoită și apoi 
în apă stătută într’ună vasă. Apa stă- 
tătore a dată inoculațiunl positive, chiar 
o sută de cjil® după începutulă expe
rienței; er apa curgătore chiar după o 
lună și jumătate, dela începutulă ex
perienței.

Chantemesse și Widal au luată 
probe de apă din Sena, în tuburi. 
Parte din aceste tuburi au fostă ste- 
rilisate, apoi sămănate cu culturi de 
tuberculosă; er parte nesterilisate și 
sămănate îndată după luare. O ju
mătate din tuburile din fie-care grupă 
a fostă conservată în ghețăriă, la o tem
peratură de 8°—12°, cealaltă jumătate a 
fostă menținută la temperatura camerei 
dela 15°—20°. La fiecare 8 dile ei luau 
puțină apă din tuburile conservate la 
temperatura moderată, și le sămănau în 
flacdnele lui Pasteur, pline cu bulionă 
glicerinată, după metoda lui Nacord și 
Roux; apoi aceste flacone se puneau în 
etuvă. După 20 de dile seu după o lună 
inoculau,, în peritoniulă unui purcelă de 
India, câte ună centimetru cubă de apă 
din fiă-care din tuburile cari erau să
mănate directe, fără o sterilisațiune prea
labilă. Astfelă au constatată, că ger
menii tuberculosei au trăită 50 de dile 
în apa sterilisată și ținută la o tempe
ratură1 între 8°—12°, și 60 de dile în 
apa sterilisată și ținută la o temperatură 
de 15°—18°.

Semnele unui diagnostică precoce ală 
tuberculosei la omu și la animale.
Tuberculosă fiindă. o bolă."contagi- 

osă, diagnosticulă ei precoces te de cea 
mai mare importanță pentru igiena și 
salubritatea publică. Afară de cheltuell 
mari, la oarî expunemă familia seu ad
ministrația publică când semnalămă ună 
ftisică în sînulă loră, apoi este sciută, 
că cu câtăafecțiunea este mai recentă, abia 
începătore', cu atâtă măsurile profilactice 
și curative suntă mai aficace.

Tuberculosa începătore, localisată 
într’ună visceră seu organă 6re-care și 
diagnosticată imediată, pote fi oprită în 
mersulă ei progresivă în evoluțiunea ei 
infecțiosă, de aceea, cestiunea diagnosti
cului precoce ală tuberculosei la omă și 
la animale a fostă multă desbătută în 
congres ă, și nu trebue să credemă că 
este lesne de resolvată.

S’au indicata mai multe semne seu 
simptome, cari ară pute să ne dea cheia 

unui diagnostică precisă, sigură, precum 
este perimetrulă toracică mai josă de 
72 cm. și indiciulă spațiului inter- 
mamelonară mai josă de 17—18 centi
metri, febra tuberculosă cu ună începută 
forte bruscă și apoi staționară și persis
tentă, der tote acestea n’a putută fi recu
noscute ca simptome patognomice ale 
tuberculosei începătore, Ja omă.

La ceea ce concernă animalele, No- 
card, Ărloling și Trasbot au declarată 
că medicina veterinară n’are încă nici 
ună semnă patognomică, care să indice 
o tuberculisațiă începătore. De multe 
ori, dicu ei, avemă animale forte grase, 
de o sănătate aparentă, perfectă, și cu 
tote acestei la tăiere se găsescă tuber- 
Culose. Astfelă cu simptomele cunos
cute pănă astă-cjl în parologiă, ne aflămă 
în imposibilitate de a afirma, în modă 
precisă, că cutare individă din rassa bo
vină se află tuberculisată., Suntă abia 
câți-vă ani, a cjisîi Trasbot, când pre- 
miulă de onore s’a dată chiar unui bou 
tuberculosă.

Nu ne rămâne der decâtă exame- 
nulă microscopică și colorantă ală bari
lului Koch, care este adevărata causă a 
tuberculosei, der toți scimă, câtă greutatea 
întâmpinămă de a. poseda în laboratoriu 
pentru cercetări chimice anatomo-patolo- 
gice. Apoi nu toți medicii de spitale, 
de județe, seu de orașe potă face nisce 
asemenea cercetări microbiologice.

Medicii, practicanțl au trebuință de 
ună mijlocă mai expeditivă și mai sigură. 
De aceea congresulă, basată pe faptele 
experimentale și.clinice ale lui Vemeuil, 
Arloing, Nocard și Darembergr a. recu
noscută ca elementă de diagnostică si
gură ală tuberculosei, inoculațiunea pe 
animale. Prin acestă mijlocă, Verneuil 
dice, că se asigură mai în totd’a-una 
despre natura lesiuniloră diferiteloră sis
teme organice, înainte de a proceda la 
ună tratamentă chirurgicală, radicală. 
Iată și modulă cum procedeză în tote 
aceste cașuri : încarcă pipeta lui Pasteur 
cu productulă dela individulă suspectă 
și o introduce în cavitatea peritonială 
a animalului supusă experienței. Pen
tru acestă scopă, alege de preferință 
purcelulă de India, care, deja a decea di 
dela inoculațiune, începe să aibă tubercu
lose în splină și mai târdiu chiar în plumânl. 
Splina este celă dintâiu organă, care se 
tuberculâză prin acestă metodă de ino- 
oulațiune.

Prin metoda ipodermică sprijinită 
de Nocard, inoculațiunea, deși mai si
gură și mai ofensivă pentru animalulă su
pusă experienței, dă o tuberculisațiă 
multă mai lentă, mai târcjiă.

Ou tote acestea,' esistă de multe-orî 
cașuri de tuberculosă, cari nu dau nici 
o expectorațiune seu ună altă produsă 
de secrețiune, în care să putemă găsi 
bacilulă specifică; seu cu care să putemă 
să' practicămă o inoculațiune experi
mentală.

Există tuberculose ganglionare încap
sulate, tuberculose intestinale și mamite 
tuberculose cari rămână; staționare locali- 
sate în timpă prelungită și nu permită 
decâtă pre târcliu răspândirea barilului 
în sânge sâu organimsă, seu în afară de 
organismă, atunci când dej a totă organis- 
mulă este infectată. In tote aceste cașuri 
nu rămâne decâtă să așteptămă pănă 
la dobândirea unui produsă organică 
dre-care, pe care supunându-lă probe- 
loră prin examenulă microscopică seu 
prin inoculațiune, și găsindă într’ânsulă 
bacilulă specifică, să afirmămă în modă 
categorică, că avemă a face cu cașuri 
de tuberculosă baccilară.

(Va urma.)

Cununîă. D-lă Niculae Navrea și 
jD-șdra Maria G-rindu și-au serbată Du
minecă în 12 Noemvre cununia în bise
rica Sf. Nicolae din locă. — D-lă Iuliu 
Crainică teologă, din Urișiulă de josă, și 
D-șora Victoria Laslo din Sângeorgiulă 
de Murășă, și-au serbată cununia, la 22 
Noemvre n. în biserica gr.-cat. din Sân- 
georză. — Adresămă felicitările nostre 
ambeloră părechl 1

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.44
(Serviciulh biuroului de coresp. din Pesta.)

Budapesta, 27 Octomvre. In 
ședința plenară a camerei comer
ciale și industriale, Wahrmann a 
propușii, ca se’și esprime camera 
părerea sa de rău și desaprobarea 
pentru atitudinea secretarului ei 
Steinacker și se pretin4ă dela a- 
cesta, ca șe promită în ședință pu
blică solemnelu, că în viitoru se 
va abține dela ori-ce activitate și 
aserțiuni în scrisă ori prin graiu, 
cari contracțicu intențiuniloru opi- 
niunei publice și ale camerei. Ma- 
dary făcu propunerea, ca Steina
cker se fiă destituită din postulă 
seu de secretară. Propunerea lui 
Wahrmann s’a primită. Președin
tele comunică apoi lui Steinacker, 
care (a fostă adusă în sala de 
ședințe, hotărîrea camerei. După a- 
cesta Steinacker a declarată, în mij- 
loculă unei mari tăceri, cărecundsce, 
că a meritată doj ana; mai departe de
clară, că este ună aderentă necon
diționată ală ideii de stată un- 
gurescă; declară apoi, că în vii- 
toră se va abține dela ori-ce ac
tivitate și aserțiuni, care ar pute 
veni în contracțicere cu opiniunea 
publică și cu intențiunile camerei; 
vrea să evite chiar șiaparința, că 
ar fi întemeiate învinuirile. Cu 
acesta s’a terminată afacerea.

Chezdi-Oșorheiu, 27 Noemvre. 
Contele Ioan Nemes a fostă alesă 
unanimă ca deputată.

UCurescT, 27 Noemvre. (Șe
dința camerei). Deputatulă Bla- 
remberg a propusă, între aplaușe, 
restituirea porturiloră libere Ga
lați și Brăila. Camera a votată 
urgența.

Bruxella, 27 Noemvre. Guver- 
nulă cere ună nou credită de 120 
milibne pentru scopuri de înar
mare.

Soirile- ce sosescă din minele 
de cărbuni suntă forte neliniști- 
tbre. S’au întâmplată bătăi sân- 
gerose între lucrători și între gen- 
darmeriă. Este temere, că va is- 
buchi o grevă generală.

Parisu, 27 Noemvre. Wilson a 
luată , parte pentru întâia dată, de 
când cu procesulă său, la ședința 
camerei. Metureur, făcându alu- 
siune la presența lui Wilson, ceru 
suspendarea ședinței pentru o 6ră. 
Propunerea s’a primită. Wilson 
a părăsită apoi sala ședințeloră în
soțită de Andrieux.

NECROLOG^.
Olga Grigoroviza născ. Tgmiuk, plină 

de durere face cunoscută în numele său 
și ală fiului minorenă Barbu, perderea 
prea iubitului soță, respect. Tată

Dr. Vasilie Grigoroviza 
secretariu ministerialii Jc. r. etc.

încetată din vieță la 24/12 Noemvre 1888 
în etate de 54 ani.

Cortegiulă funebrală ală defunctului 
va pleca Luni 26/14 la 6ra 2 p. m. dela 
domiciliu (I. Schonlâterngasse 5) la bi
serica g. or. „Sf. Treime“și de acolo la 
cimiterulă centrală.

V i e n a, 24/12 Noemvre 1888.

Cursulă la bursa de Viena
din 26 Noemvre st. n. 1888.

Renta de auri 4%............................... 100.75
Renta de hârtii 5°/.....................................92.10
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.25 
Amortisarea datoriei câilorti ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 98.20
Amortisarea datoriei câilorti ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei câilorti ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 117.—
Bonuri rurale ungare...........................104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare...................... 104.50
Bonuri rurale transilvane...................... 104.20
Bonuri croato-slavone ...... 104.50

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE.
Asupra arendărei dreptului ce se com

pete comunei orășenescl Brașovă în în- 
cassarea banilorâ de stătută și compe- 
tințeloră de tergO, se. va ținea spre acest 
scopă Joi în 6 Decemvrie a. c. o pertrac
tare scripturistică de oferte. Acesta drept 
se arendeză pentru perioda din 1 Ianuarie 
pana la 31 Decemvrie 1889.

Spre acostă scopîi se provocă toți 
amatorii, ca până în 6 Decemvrie a. c. 
inovate de prâncfâ 12 ore, să-și aștdmă [Ia 
oficiolatulQ. economica orășenescd ofer
tele scripturistice și sigilate, cărora are 
s6 se alăture 10% din arenda anuală 
aferată.

Deschiderea comisionară a oferteloră 
se va țiuâ la 3 dre după prându a acele
iași cți.

Ofertula trebue să conțină dechia- 
rățiunea, cum că oferentului ’i sunta cu
noscute condițiuhile de oferte și arendă 
și că se supune lora pe deplina. Totă 
în ofertă are să se amintescă în cifre și 
litere suma de arendă ce se oferă pe an.

Condițiunile de oferte și arenda se 
pota pănă în <fiua pertractării de oferte 
evamina la oficiolatulă orășenescd eco
nomica în decursula orelora de oficiu.

B r a ș o v a, 20 Noemvrie 1888.

MapWîM orășenescl

Concursu.
ad. Nr. 392—1888.

a. f. sc. gc. Concursu.
Pentru ocuparea postului de în

vățătorii altl Il-lea la școla con
fesională gr. cat. din Borgotiha 
prin acesta se escrie concursti.

Emolumentele împreunate cu 
acestii postii suntu 200 fl. v. a., 
cari se plătescu în rate lunare an
ticipative, 6 orgii de lemne, gră
dină, pomăriă în estensiune de 6 
orgii □ și cvartiru naturalii.

Doritorii de a ocupa acestu 
posti au a’și subșteme suplicile 
instruate cu documentele prescrise 
în lege la subscrisulu senatu pănă 
în 8 Decemvrie st. n. a. c.

Din ședința senatului scolastică 
confesională ținută la 25 Noemvrie 
1888.

ZMZoîsa. HPopp, 
paroch. locului ca președinte.

193. învățătorii ca notarii.

Pentru ocuparea postului de aid Il-lea învățătord la școla gr. cat. din Leșiu 
se escrie prin acesta concursd cu terminuld de 16 Decemvrie 1888 st. n.

Emolumentele împreunate cu acestd postd suntd: 150 fl. v. a. de primită 
în rate lunari anticipative din fonduld scolastică gr. cat. a Leșiului, apoi cuartird 
liberd și lemne de focă trebuinciose.

Concurență vord ave a documenta etatea lord, serviciuld de pănă acum, 
cualificațiunea de învățătord și din limba maghiară.

Suplicele se vord înainta pănă la terminuld statoritd senatului scolastică 
gr. cat. din Leșiu p. u. Olâh Sztgyorgy.

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

G-reg'orin 2v£oisiliă,
191,3—3 j Vicarii foraneu.

Sosirea si plecarea trenrtro sl noslelorî îi Bragovfi.”
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovd la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

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

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

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

2. Dela Bucnreci la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 dre 32 minute după amecjl.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 dre 12 minute sera.

7V

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI, piaru beletristicii și enciclopedicîi-literaru— cu ilustrațiuni.— Cursulîi XII. — Apare în 1 și 15 $ 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumbse; 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 poporațiunl 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 tottî nisuesce a întinde tuturoru indivicjiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Ț)iaru bisericescu, scolaru și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulîi XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2%— 3% cdle; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai aleșii funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totu soiulîi de a- 
menunte și scirl cu preferința celorii din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primeseti gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimită gratisă ori-cui cere.

MT A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvăr.—Transilvania. TBB
______,-----______________________________________

Totu de aci se mai potd procura și următorele cărți din editura propriă:

k

Apologie. Discusiunl filologice și 
istorice maghiare privitore la Români, 

' învederite și rectificate de Drf Gre- 
I goriu Silași. — Partea I. Paulfi Hun- 

falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețuld 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. U. și HI: Prețuld broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura HI. 30 cr. 
Tdte trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericescl la totă săr
bătorile de peste and, de I. Papiu. 
Und volurnd de preste 26 cdle. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tdte opurile de acestd 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 

h respectiva sărbătore. Prețuld e 2 fl.
Barbu cobzariulQ. Novelă origi- 

■ nală de Emilia Lungu. Prețuld 15 cr.
Puterea amorului. Novelă de Pau

lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.
Idealulb perdutu. Novelă originală 

de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețuld 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
; originală. — Continuarea novelei: Idea- 

lulu pierdută de Paulina 0. Z. Rovi- 
r naru. Prețuld 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
I de Georgiu Simu. Prețuld 10 cr.

Codreanii craiulă codrului. Baladă 
i de Georgiu Simu. Prețuld 10 cr.

Ultimulă Sichastru. Tradițiune de 
i Georgiu Simu. Prețuld 10 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă 
! de Maria Schwartz, traducere de N. 
. F. Negruțd. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețuld 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețuld 30 cr.

Probitatea în copiiăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le-! 
gouve. Prețuld 10 cr.

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

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

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

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

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

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

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu, 
Und volurnd de 14 cdle. Preț. 60 cr.

Tesauruld dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aură. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețuld 20 cr.

Biblioteca Sătenuiui Românii. Car
tea I, II, HI, IV, cuprindă materii 
fdrte interesante și âmusante. Prețulă 
la tdte patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și chemiă. Prețuld 
50 cr.

Economia pentru scdlele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețuld 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în fojosulă 
eleviloru normali (preparandiâli), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scdlă, 
de V. Gr. Borgovană, profesord pre- 
parandială. Prețuld unui esemplard cu 
porto francatd 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămd 
vre-und opd, întocmită după lipsele 
scoleloră ndstre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îld și recoman* 
dămă mai alesă directoriloră și învd- 
țătoriloră ca celord în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scdlele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesord la 
gimnasiulfi din NăsSudă. — Manuală’ 
aprobată prin ministeriuld de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptuld de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. —: 
Prețuld 30.

Gramatica limbei .române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volurnd de peste 30 
cdle. Prețuld 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruțd, profesord. Opd aprobată și 
din partea ministeriului de.culte și in
strucțiune publică cu rescriptuld de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518.. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiuld de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se 'pote întrebuința 

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

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

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în școla poporală pentru în
vățători și preparam}!. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesord preparan- 
dială, Prețuld 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de! rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumosă ilustrată. Prețuld unui 
esemplard broșuratd e 40 cr., legată 
50 cr., legată; în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescd. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe spesele. Prețuld unui 
esemplard broșuratd e 15 cr., — legată 
22 cr., legatd în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icdne frumdse. Prețuld 
unui esemplard e 10 cr.; 50=3 flor.; 
100=5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-(jeu urmatd de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icdne fru- 
mose. Prețuld unui esemplard spedatd 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețuld unui esemplard legatd și spe
datd franco e 15 cr.

I
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov u


