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Brașovu, 2 Augusto.
AmQ arătatu într’unula din 

numerii trecuți, că întâmplarea a 
voită ca tocmai în acea efi, în care 
monarchulu Austro-Ungariei a so
sită în Berlină spre a reînoi acolo 
legăturile strînse cu imperiulă 
germană, și-a serbată și cabinetulu 
Taaffe din Austria iubileulă de 
4ece anî ală guvernării sale.

Cetitorii noștri îșl voră aduce 
aminte, că în anulu trecută, când 
cu visita împăratului germană în 
Viena, contele Taaffe nu s’a bucu
rată din partea acestuia de aten
țiunea amicabilă și binevoitbre, 
de care a fostă împărtășită mi- 
nistrulă președinte Tisza. S’a ob
servată. atunci cu ăre-care mirare, 
că Taaffe n’a fostă decorată și 
ignorarea acesta s’a atribuită îm
prejurării, că politica slavofilă a 
guvernului austriacă nu le place 
puterniciloră din Germania.

Acum când se reînoiescă în 
Berlină asigurările de simpatiă, 
de amiciția și de strînsă alianță 
între monarcliia ndstră și Ger
mania, foile celiice îșl reamintescă 
cu ore-care îngrijire acea demon
strativă purtare a împăratului ger
mană față cu contele Taaffe.

Ună organă oficiosă austriacă 
a turnată numai oleiu pe focă, 
când din incidentulă iubileului ca
binetului Taaffe a accentuată în 
deosebi și conlucrarea patriotică a 
Germaniloră pentru resolvarea 
unoră probleme ale statului, adau- 
gendă, că deorece Slavii din im
periu nu arată destulă bunăvoință 
pentru a se stabili pacea între na
ționalități, o mână tare trebue 
să îmblâncjescă îndărătnicia unoră 
elemente.

In momentele de față acesta 
pretensiune nu însemnă nici mai 
multă nici mai puțină, decâtă că 
guvernulă trebue să țină în viitoră 

mai multă semă de elementulă 
germană din Austria și se înfrâ
neze poftele naționalitățiloră slave.

„Cuvintele fbiei oficiose,“ 4i°e 
„Politik" din Praga, „suntă o ame
nințare pentru noi; este acesta 
mulțămirea pentru că în tirnpu 
de cjece ani amă dată sprijinulă 
nostru cabinetului Taaffe?"

Dealtmintrelea organulă cehicu 
nu crede, că contele Taaffe posede 
acea mână tare, cu care suntu 
amenințați Slavii din Austria, căci 
la din contră împăratulă germană 
i-ar fi dată mai mare atențiune 
anulă trecută și nu ar fi demon
strată contra lui și a politicei 
sale favorabile naționalitățiloră 
slave.

Din cuvintele foiei celiice re- 
sultă îngrijirea, că visita monar- 
chului nostru la Berlină ar pute 
să reageze asupra politicei inte
riore în Austria în modă nefavo
rabilă pentru causa naționalități
loră slave.

Foia Cehiloră tineri, „Narodni 
Listy", dă espresiune fățișă aces
tei îngrijiri, când răspunețendă la 
unu articolă ală unei foi militare 
germane scrie:

„Se nu se uite, că Austria este 
„o putere mare europenă, ună stat 
„suverană și cu totută indepen
dentă, care posede idea sa pro- 
„priă de stată austriacă și nu idea 
,,de stată germană. Să nu se uite 
,,că Austria este ună stată poli
glotă, în care Germanii fonneză 
,,o maioritate modestă. Să nu se uite 
„că armata nostră esteicbnaaces- 
„tui imperiu poliglotă, că acesta 
„armată este o armată austriacă 
„și nicidecum germană.“

Fâia cehă conchide de aici, că 
legătura între cele două armate 
nu pbte fi pentru totdeuna și ne- 
disolubilă, fără ca să se vatăme 
suveranitatea stateloră.

Este învederată că spre a rea- 
lisa marele programă ală mulțu- 
mirei poporeloră sale, monarchia 
nbstră are lipsă înainte de tbte de 
deplinulă și neîmpedecatulă eser- 
cițiu ală suveranității sale. Sub 
presiunea supremației politice ger
mane anevoiă va pute înflori și 
va pute aduce fructe pomulă ega
lei îndreptățiri pentru naționalită
țile împărăției poliglote.

TDTzsr
Unu apelă ală rcvoluționariloru din Creta.

piarele grecescl publică ună apelă 
ală „adunării generale constituante a 
poporului cretană11, subscrisă de ună ore 
care A. Gr. Siphakas, conducătorulă alesă 
unanimă în Butzonaria ală „mișcării na
ționale11. Apelulă e adresată cătră „popo- 
rulă elenă11. După ce descrie stările 
„de plânsă11 ce ar fi în Creta, se 
apeleză la simpatia, mărinimia și iubirea 
de patriă a întregului poporă grecescă, 
la sâmțămintele înrudirei de sânge, și 
îlă conjură să-și ridice vocea în favorea 
Creteniloră și să-și întindă mâna sa aju- 
tătdre în acestă oră a periculului. „Fra- 
țiloră Eleni! ne aflămă în presăra celei 
mai înfricoșate lupte pentru vetrele nos- 
tre, pentru familiile nostre, pentru liber
tatea năstră națională. Ceremă deci de 
la voi sprijină morală și materială. Creta 
șî’a sciută împlini totdeuna sfintele da- 
torințe pentru patria comună; acum e 
rendulă vostru a vă ’mplini datorințele 
pentru frații voștri din Creta. “

Astfelă încheia apelulă, care, pro
babilă a făcut și pe guvernulă grecescă 
să adreseze nota cunoscută cătră puteri. 
E de însemnată, că Creta se bucură de 
o autonomiă, care o face aprope inde
pendentă. In adunarea națională Grecii 
au maioritatea, ei hotărescă tote. Cum 
der se potă plânge Grecii de stări ne
suportabile create de guvernulă turcescă? 
Numai plângeriloră nedrepte ale Greci- 
loră se pote atribui și răspunsulă refu- 

sătoră ală Angliei la nota grecescă. Și 
ca Anglia voră răspunde și puterile cen
trale aliate: Germania, Austro-Ungaria 
și Italia.

Nota Turciei ca răspunsă Greciei.
„Corr. de l’Est“ împărtășesce, că 

Porta a adresată, prin ambasadorii săi 
die streinătate, o notă cătră puteri, de 
următorulă cuprinsă: Porta respinge cu 
hotărîre aserțiunile notei grecescl. Șakir- 
pașa, comandantulă trupeloră turcescl 
din Creta e însărcinată să proclame sta
rea de asediu și să dea o proclamațiune, 
prin care să provoce pe rebeli ân tonă 
moderată, der hotărîtă, ca să depună 
armele. Trupele împărătesei îșl voră 
face datorința.

Foile ruse și situația din Creta.
„Nordu din Bruxela, foia ministeriu- 

lui rusă de esterne, vorbesce de „cestiu- 
nea cretană11 într’ună tonă puțină opti
mistă. Foia rusă laudă inițiativa Greciei 
și declară, că numai o intervenire la 
timpă a puteriloră păte înlătura pericu- 
lulă, ca cele ce se petrecă în Creta să 
nu provoce încurcături răsboinice gene
rale. Cum vedemă, guvernulă rusă are 
tocmai vederi contrare vederiloră pute
riloră aliate și ale Angliei. Acesta mă- 
resce și mai multă bănuiala, că Cretenii 
și guvernulă grecă suntă încuragiațl de 
Rusia, ală cărei consulă din Canea nu e 
streină de mișcarea din Creta. Se așteptă 
a se sci, la vederile cărei puteri se va 
alătura Francia.
Foile ruse și visita împăratului Vilhelm în 

Anglia.
Cu ocasiunea visitei împăratului Vil

helm în Anglia, foile englese și germane 
au accentuată de mai multe ori intere
sele comune ale ambeloră națiuni și mi
siunea loră comună civilisatăre. La 
acestea „Nord11 răspunde dicândă, că elă 
nu scie bine, în ce ar consta acele inte
rese și misiune comună, și, după-ce ac- 
centueză moderațiunea reservată a foiei 
„Nordd. Allg. Ztg.“ față cu espectorările 
lui „Standard11, face următorea observa- 
țiune: Germania se va feri, de a juca

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“

Oatalixă-a, ■XT’arg'a.
Quod factum est infectum 

fieri nequit.
Nici odată, în totă decursulă vieții 

mele, n’am apucată condeiulă a mână 
cu atâta greu ca și acuma.

Să mă esplică : Voiu să rectifică 
unele greșeli, cari s’au strecurată într’ună 
capitulă ală opului „Părți alese din is
toria Transilvaniei“, scrisă de veteranulă 
anteluptătoră națională, de multă stima- 
tulă și meritatulă bărbată, de ' simpati- 
culă bătrână, d-lă Barițiu, capitolă pri- 
vitoră la epoca Cătălinei Varga.

O facă acesta spre a atrage atenți
unea d-lui autoră, ca la o a doua edi- 
țiune a opului său să îndrepteze cele 
de îndreptată.

Și eu, tocmai eu sunt datoră a o 
face. Datoră suntă pentru reputațiunea 
„cărturarilorăa din munții apuseni pen
tru mine însumi, care am făcută mono
grafia munțiloră apuseni, pe basa atâtoră 
dovedi și documente originale, pe basa 
diplomeloră regescl și princiare, începând 
din anulă 1271, pănă în anulă 1850; eu, 
care m’am născută și am crescută în a

cei munți, unde moșulă meu, pănă la 
mortea sa, ună lungă șiră de ani, a 
funcționată ca Bergmeister, alesă de 
acele comune în totdeuna cu unanimi
tate ; unde tatălă meu și frații densu
lui, precum și fratele meu Dionisie au 
funcționată înainte și după anulă 1848, 
precum dice Românulă, cu: cinste și 
omeniă. Și că astfelă s’a petrecută ? o sciu 
toți contimporanii, Unguri, Nemți, Ro
mâni. O dovedesce însuși faptulă, că fra
tele meu Dionisie fu alesă, unanimă, în 
anulă 1848 căpitană și comandantă ală 
gardei naționale românescl din Abrudă 
și Abrudă-sată; er tatălă meu, Tribună 
cu rangulă de majoră. (Și acesta, se dice, 
c’a fostă causa pentru care Hatvany în 9 
Maiu 1849 a vrută se spendure întrega 
nostra familiă).

Unchiulă meu, mitropolitulă, a scrisă 
însuși istoria munțiloră apuseni.

Epoca Cătălinei Varga s’a petrecută 
înaintea ochiloră mei. Cum der așă 
pute eu tăce, cândă vâdă istorisindu-se 
fapte, cari cu totulă altfelă s’au pe
trecută ?

Intr’adevără nu e admisibilă, ca is
toria să ne răspundă cu întrebări: „Cine 
a fostă Varga Catalina? fostă-a densa- 

nobilă seu nenobilă? căsătorită seu ne
căsătorită?11

Cu atâtă mai puțină este admisi
bilă, ca istoria să ne efică : „De aci apoi 
pe Domna (Varga Catalina) a doua di o 
escortară în Alba-Iulia, unde fu ares
tată în fortăreță pănă în luna luiNoem- 
vre 1849, când prin guvernatorulă Br. 
Wohlgemuth fu eliberată și obligată ca 
să se întorcă la loculă nascerii sale, unde 
s’a și dusă.u

Și nu este admisibilă să ni-se dică ast
felă, pentru că în <4iua de adl nu se mai 
face secretă din actele publice ; acele 
stau la disposiția celui ce ară dori din 
punctă de vedere sciențifică — să le de- 
copieze.

Nu Wohlgemuth a eliberată pe 
Varga Catalina, în Noemvre 1849, ci 
tribunalulă din Alba-Iulia, sub presi- 
diulă consilierului Dimitrie Moga (cumna- 
tulă meu) a ținută în anulă 1852 per
tractare finală și computându-i robia de 
pan’atuncl în pedepsă, a eliberat-o.

Sentința se află în archiva tribuna
lului, prin urmare nu pote fi „misteră“: 
cine a fostă și ce a vrută Varga Cata
lina?

Altcum nl-o spune d-lă Jakab Elek 
Br. Friedenfels, guvernatorulă Gf. Teleky, 

Comandantulă supremă militară Br. 
Puchner și alții, cari toți au recunoscută 
marele pericolă ce amenința pe nobili
mea maghiară, respective sistemulă feu
dală, din partea acelei femei, care’șl pu
sese în gândă ștergerea sclăviei în țâra 
întregă.

E der evidentă, că evenimentele, ce 
se preparau în munții apuseni, n’au fost 
de natură locală, ci generală. Nu lă
comia funcționariloră unguri a fostă 
causa de „Terra Abrud11, munții au fost 
subjugați; numai pe la anulă 1837 s’a 
întâmplată acesta. Puteau funcționarii 
primi dela judii comunali „presente11 și 
decă comunele rămâneau libere. Altceva 
e răpirea și cu totulă alta e lăcomia.

In fundulă regescă n’a fostă iobă- 
giă, cu tote aceste, la alegerile judiloră 
comunali, se licitau concurenții unii pe 
alții: care mai de care.

Nu der lăcomia funcționariloră un
guri, ci cu totulă alta a fostă causa, pen
tru care întregă poporulă din țeră a 
vrută ca să pună mâna pe arme, ca ultima 
scăpare.

Funcționari lacomi, civili, militari și 
bisericescl au fostă, suntă și voră fi 
pururea, precum și funcționari onești și 
corecțl. Der nu din causa lăcomiei func- 
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pe soldatulă continentalii în serviciulii 
Angliei, dedre-ce acdsta, de când Rusia 
i-a luată rangulă în Asia, nu se mai 
pote gândi la aceea, ca să ia asupră’șl 
ună rolă ca în timpulă răsboiului Cri- 
meei.

SOIRILE PILEI.
Pensionare și numire. Colonelii E- 

mil cav. Perin de Wogenburg, coman
danții, și Frideric Parmann dela regim. 
2. de infanteria din Brașovă, suntă pen
sionați. Colonelulă Franz cav. Pridalek 
de Bandină Odziak dela reg. 42 de inf. 
e numită comandantă ală reg. 2. de in
fanteria. ** *

Reforma dărilorti. „B. Corr“. spune, 
ca ministrulă ungurescă de finanțe se 
ocupă cu cestiunea reformei dăriloră di
recte, a dării timbreloră și competințe- 
loră. In sesiunea de tomnă se va pre- 
senta, se dice, ună proiectă de lege pen
tru restanțele de dare. E vorba și de 
întregirea și modificarea, resp. prelun
girea legii din 1881 despre favorurile 
ce le acordă statulă industriei indigene. 
Probabilă că se va întemeia în Pesta, 
după crearea acestei legi nouă, o nouă 
bancă mare pentru ridicarea industriei.

* * *
Agitațiuni socialiste. „Neues Pester 

Journal11 anunță, că nisce emisari socia
liști germani agită pentru a provoca o 
grevă mare între cei 3000 de lucrători din 
minele de cărbuni dela CincI-BisericI ale 
societății de navigațiunepe Dunăre, împre
unată cu acte de violență, cu atentate cu 
dinamită ș. a. Pentru înlăturarea pericu- 
lului, au plecată la minele dela CincI- 
BisericI și SabolcI patru batalione de 
infanteriă și două escadrone de cavaleriă. 
Agitatorii germani suntă urmăriți, der 
pănă acum n’a fostă aflată nicl-unulă.

* * *
Invitare la Representațiunea teatrală 

împreunată cu Petrecere de jocă, ce se 
voră aranja la 18 Augustă st. n. a. c. 
în localitatea școlei fundaționale din 
Borgo-Prundă. Venitulă curată e des
tinată în favorulă acelei școle. Intra
rea de persănă 1 fl., de familiă 80 cr. 
Inceputulă la 7 ore sera. Borgo-Prundă 
în Augustă 1889 : Dr. N. Hanganutiu pre
ședinte , E. 1. Dană secretară. Ofertele 
mărinimose se voră chită pe cale cjiaris- 
tică. — Programulă : I. „ Vecinătatea pericu- 
losă", comediă în ună aetădupă nemțesce. 
II. „Corpus delicte, comediă în ună actă 
de Ionă Moșoiu. III. „Ba mecțulu nopții", 
comediă în ună actă. IV. Petrecere dejocu 
Personele carljooă teatru :Eliseu I. Dană, 
învățătoră. Maria E Dană. Iosefina Buta. 
VeturiaFlămându. Const. Flămându. Si- 

mionă Pahone, învățătoră. George Gîță, 
învățătoră. Vasilie Pahone,stud. abs. Ionă 
Siutu, stud. cl. VII. Idnă Băloiu.Leonă Pa- 
rasca, stud. cl. VI.

„Grațiosități“ germane.
Am publicată în Nr. 166 sub tit- 

lulă de mai susă ună resumată ală unui ar- 
ticolă din „Kronstădter Zeitung" Nr. 178, 
în care poporațiunea rurală din România 
și traiulu ei suntă descrise cu cele mai 
negre colori. Intr’ună ală doilea articulă 
foia germană din locă în Nr. 179 con
tinuă ou „grațiositățile11 sale, făcendă po
porațiunea rurală bețivă:

„Beția domnesce la femei ca și la 
bărbați. In calele de tergă vedl pe 
bărbată și pe femeia întorcendu-se dela 
orașă deopotrivă beți. Produsele eco
nomiei loră, și așa destulă de pe sponce, 
ca bucate, ouă, brânză, lapte, pasări, lu
cruri de-ale industriei de casă, le ducă 
țăranulă și țăranca mai ântâiu în câr
ciumă și le dau acolo pe rachiu. Totă în 
cârciumă ducă și banii cari îi împru
mută dela băncile agricole și porumbulă 
ce li-lă împarte guvernulă. Numărulă 
cârciumeloră la țeră e nespusă de mare... 
Din causa beției.... se sporesoă cri
mele...11 etc.

Astfelă de „grațiositățl“ la adresa 
poporațiunei rurale din România publică 
foia germană din locă, care nu cruță 
nici societatea dela orașă, precum se 
vede din cele următore, scrise în Nr. 186 
sub titlulă „Scene teatrale române11. 
Vorbindă de representarea nenorocitei 
bucăți teatrale, în care ună nenorocită 
de scribă a găsită cu cale să pună pe 
scenă îngrozitorulă omoră din Tabaci, 
face pe visitatorii de teatru bucurescenl 

ca Neapolitanii, că numai au 
fățăritu indignațiune pentru înscenarea 
acelei crime și că au bătută pe autori 
numai așa de petrecere. Ce va fi urmă- 
rindă făia germană din locă cu aseme
nea răutăciose publicațiunl? Căci sciută 
e, că diarele bucurescene au protestată 
în contra representării acelei bucăți, și 
publieulă s’a dusă la teatru tocmai ca 
să ’mpedece representarea ei, fiindă în 
adevără indignată de atâta nerușinare 
a unoră scribi, er nu a fățărită indig
națiune.

Totă asemenea, ce, va fi urmărindă 
cu înegrirea și calumniarea poporațiu
nei rurale din România ?

Nu mai facemă adl nici o altă ob
servare, vomă urmări însă acestă nouă 
„activitate11 a numitei foi.

Procesnlfl ie uressă aii „Luminătoriulni".
Discursul» apărătorului Coriolanti. Bre- 

diceamf, advocată in Lugoșiu.
(Urmare și fine.)

Referitoră la articolulă ală doilea 
m’am convinsă despre impresiunea, ce 
acela a făcută deja la cetirea sa asupra 
d-vostră. Acesta este împrospătarea ide- 
iloră revoluțiunii ffancese din 1789, ni- 
mică alta,; în acela nu-i vorbă nici de 
națiunea maghiară, nici do apăsarea lui. 
Nu voiu osteni pe on. d-nl jurați cu 
cetirea artic. II incriminată, însă pentru 
ca să vă convingă despre nevinovăția 
acestui articolă, mă provocă la articolulă 
ce deputatulă Horvath Gyula a scrisă 
în foia guvernamentală „Nemzetu, arti
colă asemenea intitulată „Anulă nou“, 
din care voiu cita numai următorele: 
„Cu idei nu se potă nutri națiunile, 
loru le trebue pâne. Cu vorba nu 
se potă înfrâna patimele, trebuie biciu 
și paloșă. Nu națiunea, ci armata dă 
puterea domnitorilorău.

„Marea revoluțiune francesă, care 
împlu cu' admirațiune, groză și înfiorare 
poporele și curțile Europei, a învățată 
pe poporele a cugeta, pe domnitori a se 
teme și a provocată la consciința de sine 
pe omău. (Președintele întrerupe conti
nuarea citațiunii, deși fără dreptă, căci 
acelă numără ală lui „Nemzet11 a fostă 
alăturată procesului verbală prealabilă. 
Rep).

Nu suntă totă aceleași idei ? Insă 
aceste idei nu suntă ale lui Horvâth, nu 
ale lui Barcianu, ci suntă ale lumii în
tregi, dreptă isbânde ale marei revolu- 
țiunl francese. Incriminatu-s’a „Horvâth 
Gyula11 pentru acestă articolă ? Nu! Cum 
vine deci „Barcianu11 la acestă onore? 
Doră simplu numai, pentru-că principiile 
cari s’au scrisă maghiaresce în „Nem
zet11, s’au pronunțată românesce în „Lu- 
minătorulă11, pentru că sună românesce 
isbescă în marea ideiă de stată, conțină 
provocarea la revoluțiune ?!

Deducțiunea procurorului, că prin 
preamărirea revoluțiunii și a idealuriloră 
din 1789 încă a vrută să împintene pe 
Români la o asemenea revoluțiune, este 
tare cutezată.

Declară, că numai o națiune fran- 
cesă a fostă nu numai în Europa, ci și 
în lumea totă, o națiune gata a se jertfi 
pe sine însăși pentru spargerea drumului 
și pentru principiile mărite, anume „na
țiunea francesă11, față de care noi Ro
mânii tocmai așa de mici suntemă ca 
multe alte națiuni europene, încâtă ne 
bucurămă, decă ne putemă încălcți la ra
dele triumfului acestei mari națiuni și a 
și mai marei revoluțiunî, însă nu simțimă 
nici puterea, nici capacitatea, nici nece
sitatea, nici posibilitatea, ca să imitămă 
națiunea francesă și revoluțiunea ei din 
1789.

Glorificarea ideiloră revoluțiunii fran
cese din 1789, cari suntă bună comună 
ală tuturoră cetățeniloră liberi din lume, 
nu pote forma „agitațiune11 nicăirl în- 
tr’ună stată constituțională ; deci și acusa 
ridicată din acelă motivă contra acestui 
articolă asemenea este neîntemeiată.

Multă onorabili domni jurați! Omulă 
cugetătoră nici când nu va pricepe și 

în veci va rămâne memorabilă pentru 
procesele de pressă, ce neîntreruptă se 
intenteză contra Româniloră, că „oficio- 
latele maghiare11 au dată în urma arti- 
culiloră din foile române de „simțămintele 
române11, ele au cualificată impresiunea 
ce articolii românescl au făcută asupra 
Româniloră, ele au descoperită în urma 
acestoră articoll ura Româniloră contra 
Maghiariloră, deși Românii nici nu spună, 
că în urma acestoră articoll ei nutrescă 
ura contra Maghiariloră și, peste totă, 
nu simțescă ura contra Maghiariloră, 
nici nu arată nici ună felă de semnă ală 
agitațiunii.

Și mai este o împregiurare faptică 
necuprinsă.

Tote foile politice române, câte a- 
pară în patriă, tote fără esepțiune se 
plângă de apăsare, de vătămarea egali
tății, de nerespectarea multoră legi po
sitive ; în conferințele loră politice, în 
cari totă Românimea a fostă representată, 
s’au susținută gravaminile poporului ro
mână, și programa loră politică unanimă 
se vota dimpreună cu aceleșl gravamine. 
Românii deci în foile loră, cari ca la 
tote națiunile așa și la noi representă 
opiniunea publică politică, precum și în 
adunările loră politice totdenna au de
clarată bărbătesce, că suntă nemulțămițl 
cu actualulă sistemă de guvernare și cu 
starea vieții publice creată prin acestă 
sistemă. Față de acestă opiniune, pu
blică politică a poporului română, întrebă: 
cu ce îndreptățire pote procuratura seu 
acusa publica declara, că poporulă ro
mână este îndestulită cu actualulă sis
temă de guvernare, că nu este apăsată, 
că egalitatea nu este numai dară scrisă 
și că tote legile se respecteză și se ese- 
cută ?

Acestă posițiune a d-lui procuroră 
ni se presenteză astfelă, ca când unulă 
umflă spatele dre-cui, eră amiculă umflă- 
torului privesce surîcjendă ; omulă bătută 
strigă, se vaeră, amiculă bătăușului însă, 
răsucindu-șl mustățile, cu totă răcela 
mulcomesce pe celă bătută și-lă admo- 
niază să nu facă larmă, căci nu-i adevă
rată că-lă bată, jălbuirea lui nu-i înte
meiată; eră decă în urma bătăii repețite 
îndrăsnesce a striga și mai tare, atunci 
îi facă procesă pentru „agitațiune11, căci 
cu lamentările sale de durere conturbă 
tigna comodității elementului domnitorii.

Fiă-care simte loviturile ce le pri- 
mesce pe trupulă său propriu, și că bă- 
tătorulă nu le simte acele lovituri, este 
prea firescă; așa stă treba și cu poporele 
când se plângă de apăsare, de despoiarea 
de drepturi, de vătămarea egalității, ele 
singure suntu chiămate a simți și numai de- 
claratiunile lorii suntu dătătore de măsură.

Declarândă deci poporulă română 
prin tote manifestațiunile obicinuite ale 
opiniunei sale publice de vătămătore 
starea sa croită prin guvernămentulă 'de 
pănă acuma, și dândă acestei stări espre- 
siune și acusatulă în articulii încriminați, 
nime nici chiar procurorulă de stată nu 
este în stare de a mai șterge prin „ne
gare11 acestă stare faptică și de locă nu 
este îndreptățită a susține de adevărată 
o opiniune contra adevăratei stări a Ro
mâniloră.

Doră și noi Românii, ca și orl-care 
națiune, vomă ave dreptulă a țină de

ționariloră seva revolta vre-odată ună po- 
poră.

Istoria omenimei ne învață, că po
porulă sufere multă — forte multă; elă 
e călcată în picidre, i-se răpesce drep
tulă, e plesnită în față de celă mai mi- 
serabilă ștrengară și elă totuși escla- 
mă: Domne ajută dreptății! Poporulă 
se revoltă numai atunci, când cuțitulă 
i-a ajunsă la osă. Elă atunci nu mai 
întreba, precum a întrebată naivulă filo- 
sofă francesă pe Iosifă ală II-lea, că: 
„Are sclavulă dreptulă de a’șl scutura 
„jugulă ?“ Ci elă face precum c|ice ne- 
muritorulă Schiller: „Puterea tiranului 
„are hotarele sale. Când celă asuprită, 
„cere înzadară dreptate, când elă este 
„aprope de a fi strivită, se scolă, se re- 
„pede și esercită drepturile sale in- 
„terne.11

„Drepturile sale suntă susă în ceriu 
„consacrate, ele suntă incoruptibile, ca și 
„firmamentulă.

„In asemenea casă, revenimă în sta- 
„rea primitivă a lumei ; omulă se ridică 
„în contra omului, ca ultima scăpare ; elă 
„ia ferulă și dă.11

Suntemă toți în piciore, pentru țeră, 
soțiă și copiii noștri. Etă dreptulă o- 
mului !

D-lă Jakab Elek și alțl cronicari ne 
spună, că „Varga Catalina s’a luptată 
„pentru ștergerea sclăviei, ddr adaugă, că 
„n’a fostă trebuință, pentru-că dietaanu- 
„lui următoră a ștersă sclăvia." Mare 
Dumnezeule!

Eu eram de față în dieta a. 1847, 
ca cancelistă la tabla regescă. Am vă- 
dută și aurită luptele „domniloră11, feu- 
daliloră, pentru vestitulă „urbariu“, care 
era se strivescă cu desăvîrșire pe bietulă 
poporă, pe talpa țării.

Am aurită și protestulă braviloră 
bărbați din oposițiă br. Dionis Kemeny, 
gf. Bethlen Jânos și alțl 6 inși, cari 
părăsiră dieta între amenințări și pro
testară în numele „poporului sfântă11. 
Gloriă loră ! Am fostă și în anulă 
1848 de față în dieta din Clușiu, am 
șecjută în banca de ondre, designată ce- 
lebriloră tineri trimiși anume din Pesta, 
cu Scopă de fraternisare , amicii mei 
Paulă Vasvâri, Ioană Vidâcs etc. (nu 
Vidaș, precum îlă numesce distinsulă 
bărbată de stată M. Cogălniceană, în a. 
1886 în memorabilă sa interpelare). Pe 
acești tineri i-am condusă eu la casa 
Iancului. (Vetjl „Memoriulău).

Sunt competentă a-ml da și eu 
părerea mea, și dică: Da! așa este, 

dieta din Clușiu a îndeplinită formali
tățile legale; der decă fulgerulă revolu- 
țiunei francese nu lumina secululă nos
tru, „noi“, tinerimea din Pesta, în 15 
Martie 1848 n’am fi putută proclama 
„ștergerea sclăviei11, er fără de acesta, 
de borea dietei din Clușiu — măria sa 
„domna11 stăpâna din Zărandă, pănă în 
diua de adl și-ar trimite pe „Valachulă“ 
său cale de 8 cjile la Pesta, ca să-i aducă 
o pantlică pe păleriă. Și decă colorea 
pantlicei nu-i convenea „stăpânei11, bie
tulă „valachă11 flămândă, primindă 25 
de bâte, ca merinde de drumă, avea să 
se întărcă inmediată la Pesta îndărătă, 
după altă pantlică.

Varga Catalina s’a așeclată în munții 
apuseni, nu pentru că acolo ar fi fostă 
asuprirea atâtă de mare, ca în comitate, 
ci fiiindcă, precum mărturisescă toți 
cronicarii, în munții apuseni era sigură, 
chiar în contra armeloră împărătesei, 
ceea ce în comitate nici măcară pe ună 
minută nu putea fi.

Apoi este ună secretă publică, că 
în timpulă din urmă Ianculă stătea la 
spatele Varga Cătălinei.

Mă miră deci că s’a putută dice, în 
opulă d-lui Barițiu:

„Avea guvernulă ună mijlocă forte 

sigură d’a împăca spiritele munteniloră: 
a le recunosce drepturile vechi etc."

Cum adecă ar fi avută guvernulă 
mijloce d’a împăca spiritele munteni
loră?

Varga Catalina s’a luptată pentru 
ștergerea iobăgiei.

Cum ar fi putută guvernulă să ștergă 
iobăgia?

Și apoi care guvernă s’o fi făcută 
acesta ?

Nu cumva celă ce proiectase totă 
atunci vestitulă „Urbariu11?

Ștergerea iobăgiei nu e de compe- 
tința guvernului, ci e de cempetința le- 
gislațiunei. Er că legislativa numai la 
ștergerea sclăviei nu s’a cugetată, ne-o 
dovedesce „Urbariulă11 sancționată.

însuși „Observatoriulă11 d-lui Barițiu 
din anulă 1880 ne spune: „La noi era 
„să vină revoluția și fără revoluția din 
„Parisă, pentru că ce nu terminase anulă 
„1842, a terminată anulă 1847, căci ma
joritatea camerii lucrase ca orbită de 
„D-<jeu spre perirea sa și a țării11.

Astfelă stândă lucrulă, cum să ne 
esplicamă următorulă pasagiu din opulă 
amintită :

„In nici ună casă petrecerea Cătălinei 
„Varga la Buciumă n’a fostă destinată a 
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salutară pentru noi ceea ce noi simțimă 
că, arii fi salutară, și nu aceea ce pro- 
oururulă de stată seu Maghiarulă ține de 
salutară pentru noi. Vremă să ne feri- 
cimă în cadrulă legilorăj după pofta nos- 
tră propriă, și nu așteptămă și nici nu 
primimă, ca alții să ne prescrie și cro
iască modalitatea și formula cum să ne 
fericimă.

A ne denega acestă dreptă, n’ar fi 
alta, decâtă a denega drepturile înăscute 
omului și națiuniloră; deci decă procu- 
rorulă de stată vrea să acuse pe Români 
pentru „agitațiune", atunci temeiulă acu- 
sei sale pote fi numai opiniunea publică 
politică a Româniloră și de ore-ce în 
acestă procesă de presă punctulă de ve
dere ală procurului de stată este în con- 
trarietate cu opiniunea publică a Ro
mâniloră, acusa sa încă este lipsită de 
temeiulă legiuită.

Părerea unei partide nu pote stig- 
matisa de „delictă" părerea celeilalte 
partide, căci atnncl legea pusă în mâna 
partidei domnitdre o pdte ^schimba în 
violență și atunci nu mai este lege. Aco
lo, unde nu este lege, nu este nici li
bertate, căci libertate fără lege nu pote 
fi. Acolo, unde legea este numai pen
tru unii, și ceilalți seu publice seu to- 
leratim suntă eliberați de ascultarea și 
respectarea ei, acolo domnesce nedrep
tatea și libertatea more. Sub stăpânirea 
nedreptății, apăsarea și neîndestulirea se 
lățescă, năcazurile și sărăcia ajungă d’a- 
supra; atunci cetățenii se împartă în dom
nitori și apăsați, în răbdători de fome și în 
prea indopațl, și astfelă nici blăstămulă 
nedreptății nu pote întârdia: perirea li
bertății.

Temeiulă justiției nu-i iertată să fiă 
prejudițiile, căci atunci cu priceperea rea 
seu cu alte greșele scusabile, prin slă
biciune omenescă, nu putemă coperi ne
dreptatea, ci temeiulă ei atunci este 
presecutarea tendențiosă. Decă însă co- 
mitemă nedreptate, atunci siguranța ce- 
tățenului, încrederea poporeloră, temeiulă 
statului suntă espuse periculului, pe care 
periculă însă din pricina multeloră mii 
de prejudițiose „eljen“-url și „deviseloră" 
nu-lă putemă numai decâtă observa, 
dâră cu atâtă mai groznică este surprinde 
rea, decă pe neașteptate se slobode asupra 
capeteloru nostre.

Domnia nedreptății, neesecutarea le- 
giloră, vătămarea egalității, este agita
țiunea cea mai cu efctă; ună sistemă de 
guvernare cu o astfelă de basă este celu 
mai mare agitatorii contra sa însuși, și nici 
ună felă de ideiă nu-lă păte apăra, nici 
ună felă de grandomania nu pote astupa 
gropa perirei ce însuși șl-a săpată și în 
care mai curendă seu mai târcjiu trebue 
să cadă.

Spiritulă publică, caracterulă poli
tică trebue să fiă mai generală decâtă 
calcularea cu interesele momenteloră 
sburătore. Astfelă de idei nu potă crea 
stări stabile.

Kossuth Lajos, acestă conlucrătoră 
fruntașă ală constituțiunii nostre, care 
pre bine cunosce țâra și tote referințele 
ei, și pe poporulă , și căruia și în 
esilulă său îi zace la inimă viitorulă 
țării, care cunosce ideia de stătu și 
tendința lui, a disă în Turină că- 

„înălța vada și reputațiunea, zelulu pentru 
„binele poporului și curagiulu inteligenței 
„române din acele regiuni; a trebuită să 
„urmeze aceea, la ce am ajunsă în anulă 
„următoră, pentru-ca omenii trecuțl prin 
„școle să fiă scuturați bine din apatia 
„loră și să nu aștepte salvare dela o fe- 
„meiă, care nici de cum nu s’ar fi putută 
„asemăna cu fecidra de Orleans, nici cu 
„Oharlota Corday și maipuținu cu Pala- 
„ghia Roșia dela Mărișelă".

O mulțime dintre aceia, la adresa 
cărora sună acestă pre gravă și neme
ritată imputare: Iancu, Popa Balintă etc . 
suntă morțl, ei nu se mai potă apăra. 
Causa Româniloră din munții apuseni, 
n’a fostă ea causă națională? Cum de 
au stată ceilalți „cărturărl" din țeră în 
„apatiă" ?

Am cunoscută atâtă pe Palaghia 
Roșia, câtă și pe Varga Catalina, am 
vorbită mai de multe-orl cu densa. Dom- 
nulă Barițiu nu le-a cunoscută, de aceea 
s’au și strecurată greșelele, în comparația 
domniei sale..

Este adevărată, că guvernulă, pe 
răspunderea Episcopului Lemeni, acon- 
cesă adunarea din 15 Maiu 1848. Dâr 
totă atâtă de adevărată e, că Românii 
se adunau cu ori ce preță, decă nu în 

tră cei 850 Unguri călători la esposiți- 
unea din Parisă :

„Ambițiunea și dorulă de estindere, 
ce pândescă în dosulă ideii de stată, a 
degenerată într’o așa nisuință spre atot
puternicia, încâtă decă acelei direcțiuni 
nu i-se opune consciința de sine a cetă- 
țeniloră, în resultatulă său finală se va 
sfârși negreșită cu paralisarea semțămen- 
tului de libertate și cu minorenitatea po
litică a poporeloră".

Să dămă dâră deoparte prejudițiile, 
să cultivămă sinceră adevărata libertate, 
căci numai acesta ține laolaltă pe cetă
țeni, să împatriămă faptica egalitate, 
căci acesta trezesce patriotismulă însu
flețită, pentru că numai acestea facă 
tare și mare patria și garanteză consti- 
tuțiunea.

Aceste principii suntă punctele de 
mânecare ale celoră doi articoll; noi 
îmbrățișămă cu totă văpaia convingerii 
nostre aceste principii, ne espunemă băr- 
bătesce pentru ele tocmai ca pentru vi- 
âța nostră și cu fruntea ridicată ne lup- 
tărnă pentru ele asemenea precum cu cre
dință ne alipimă de naționalitatea nostră.

Multă on. domni! Indulqență nu ce- 
remă, grațiă nu primimă. Lepădațl orl-ce 
prejudițiw, Dumnecțeulu eternei dreptăți să 
vă țină treză nepărtinitorulu d-vostră s&m- 
țămentu de dreptate și curatulă patriotisms, 
se vă ridice însuflețirea pentru libertate. 
Conduși de acestea: „Judecați*.

Literatură.
Convorbim literare. Nr. 4 dela 1 Iulie 

are următorulă sumară: I. Negruzzi: „E- 
minescu". I. Bogdană: „Analisă despre 
introducerea limbei slave în biserica ro
mână". Grig : „Din v'sța sfințiloră, sora 
Ana" (novelă.) Gr. Crăiniceanu: „No
menclatura româno-latină". Cerventes : 
„Don Quijote dela Mancha“ (cuilustrații), 
trad, de S. Gr. VărgolicI (urmare.) Duiliu 
Zamfirescu: „Plecată cu capulă", „In 
tăcerea din odaiă", (poesii.) T. Robeanu: 
„Tu palidă și tristă flore", (poesiă.) Bi- 
bliograflă. Corespondență. — Direcția: 
Iacobă Megruzzi, strada romană 25 ; E- 
ditura și administrația: Stabilimentulă gra
fică I. V. Socecă, strada Berzii 96, în 
Bucurescl. Abonamentulă pentru Tran
silvania, Bucovina și Ungaria 15 lei jpe 
ană.

Familia. Nr. 31 dela 20 Iuliu (11 
Aug.) are următorulă sumară: „Nea |să- 
răcilă", legendă de V. A. Urechiă. „Să’țl 
dau", versuri de Lucreția Suciu. „Dif- 
teria", de Dr. I. Felix. „Vanitos11, poe
siă de I. Harșa. „In giurulă lumei“, co- 
mediă într’ună actă de Octave Feuillet 
(urmare), trad, de N. A Bogdană. Din 
„piană și cântare" de Fr. Wieck, trad, 
de Sofia Vlad-Rădulescu. „Doine de pe 
Mureșă", culese de A. C. Domșa. Salonă: 
„Cugetări", adunate de A. „Gătirea inu
lui în Silesia" cu ilustrațiunl, de I. H. 
Literatură și arte. Teatru și musică. Bi-

Blașiu, atunci în munții apuseni, și ei ară fi 
scuturată lanțurile robiei. După-ce noi, 
tinerimea, cari ne aflamă atunci în Pesta 
la universitate, amă proclamată ștergerea 
iobăgiei în Ungaria, ce putere omenescă 
ar fi putută să mai susțină robia în 
Ardeală ?

Decă nu premergea 15 Martie 1848, 
guvernulă ardeleană nicl-odată nu s’ar 
fi învoită, ca Românii să se adune, pen
tru de a delibera asupra sorții loră.

Libertatea, emanciparea „omului" 
se smulge, aceea nicl-odată nu se dă,

In acelă casă ar fi urmată, ceea 
ce ne spune „Observatorulă" : Răscola 
Româniloră ardeleni. Și cum ore s’ar fi 
putută așa ceva întâmpla fără Ianculă și 
fără inteligența din munții apuseni? Nu 
dâr „lipsa de zelu pentru binele poporului, 
nici lipsa de curagiu* a împedecată pe 
inteligența din munții apuseni ca să se 
pună la anulă 1847 în fruntea poporului 
și să facă, precum cjice d-lă Bariță în 
cartea sa, o horiadă, ci cu totulă alt
ceva. Cei-a împedecată, vomă vede de 
vomă ave clile.

Sibiiu, în l-a Iulie 1889.
Iosifă Sterca Șuluță. 

serica și școla. Ce e nou ? Poșta redao- 
țiunei. Călendarulă săptămânei — Pro
prietară, redactoră și editoră: losifă Vul- 
cană, în Oradea mare. Prețulă abona
mentului: 10 fl. pe ană.

Mulțămită publică.
Din partea comitetului parochialu din Cerna- 

tulu Săceleloru-
(Urmare din. Nr. 151.)

Cu lista Nr. 80 prin Domnii frații 
Oancea comersanțl în Herșova, Do- 
brogia, amă primită dela d-nii : Cos- 
tache 0. Oancea comersante 100 lei, 2. 
Luca C. Oancea comersante 20 lei, 3. Ionă 
C. Oancea comersante 20 lei, 4. Irimia C. 
Oancea comersante 10 lei, 5. I. N Mun- 
teană comersante 10 lei, 6. Duțu R. 
Papucă comersante 10 lei, 7. Luca C. 
Oancea 5 lei, 8. Ionă Bănescu revisoră 
școlară 5 lei, 9. Nică Gr. Popa economă 
10 lei, 10. George G. Popa economă 10 
lei, 11. Ionă R. Nistoră economă 5 lei, 
12. Ionă Bobeșă comersante 10 lei, 13. 
Dumitru Velniță 3 lei, 14. Th. Caranfiră 
20 lei. Suma 238 lei.

G. Urdea 
paroch.il,

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*.
(Serviciulă biu.rou.lui de coresp. din Pesta.)

Berlină, 14 Augustă. La prân- 
cjulă de gală din castelulă regală, 
împăratulă germană ridică urmă
torulă toastă: Cu inima mișcată 
și cuprinsă de bucuriă salută de 
bunăvenire pe Maiestatea ta în 
reședință, în loculă în care ferici- 
tulă meu moșă te-a salutată mai 
în urmă. La primirea cea însufle
țită din partea poporului vei fi 
simțită Maiestatea ta, câtă de căl- 
durbsă și viă espresiune se dă sim
țământului pentru amiciția ce esistă 
deja de sute de ani între popârele 
ndstre. înainte de tote este ar
mata mea, înaintea căreia Maies
tatea ta te poți pune; în poporulă 
ca și în armata mea se ține strînsă 
și cu credință la alianța încheiată 
de noi și cea din urmă e consciă, 
că are se chezășuescă unită cu ar
mata austro-ungară susținerea pă
cii pentru ambele nostre țări, și 
decă ară fi voința provedinții, să 
lupte umără la umără împreună. 
In acestă sentimentă ridică paha- 
rulă și beu în sănătatea Maiestății 
tale, a întregei case și a braviloră 
noștri camerali austro-ungarl.

Impăratulă Franciscă-Iosifă răs
punse : Mulțămindă pentru toas- 
tulă ridicată cu cele mai căldu- 
rose cuvinte, într’ună locă plină 
de amintiri, de cătră fratele meu 
împărătescă, și pentru salutarea 
făcută în modă atâtă de strălucită 
și de înălțătoră; mulțămindă pen
tru primirea ce mi-s’a făcută ac|i 
și de cătră poporă, primire care’mi 
face bine, și pentru marea cordia
litate ce mă împresără aci în mij- 
loculă aliațiloră mei; în fine, în 
amintirea plină de mulțămire a 
simpatiei sincere ce mi s’a dove
dită din partea supușiloră acestui 
mare imperiu: ridică paharulă în 
sănătatea amicului și aliatului meu, 
care e atâtă de apropiată de inima 
mea, îlă ridică pentru nedespăr
țita înfrățire și cameraderiă dintre 
viteza sa oștire și armata mea, 
pentru îmulțirea și întărirea ga- 
ranțiiloră păcii spre binele și sa- 
lutea stateloră și popăreloră aliate, 
precum și a întregei Europe. Ma
iestatea sa împăratulă Germaniei 
și regele Prusiei, Maiestatea sa îm- 
perătesa și regina, și înalta casă 
domnităre să trăiască!

După toasturi, monarchii și-au 
strînsă mânile. Impăratulă Aus
triei a ciocnită apoi cu Bismarck, 
er împăratulă Germaniei cu Kal- 
noky și cu Szechenyi.

Monarchulă Austriei a confe
rită mareșalului Moltke proprie
tatea de onăre a regimentului 71 
de infanteriă.

ErI înainte de amecțl a confe
rită cancelarulă Bismarck cu mi- 
nistrulă de esterne Kalnoky, er 
după amecți a conferită șefulă 
statului majoră generală austriacă 
Beck cu șefulă statului majoră 
generală germană Waldersee și 
cu ministrulă de răsboiu germană.

Parisii, 14 Augustă. Tribuna- 
lulă de stată a declarată pe Bou
langer vinovată de a fi urcjită 
complotă în contra statului, erpe 
Dillon și Rochefort de complici 
în acestă complotă. Consiliulă de 
stată a anulată alegerile lui Bou
langer în consiliile generale, de- 
ărece nu și-a îndeplinită condiți- 
unile legale. Asupra celorlalte 
puncte ale acusațiunei se va con
tinua acțl pertractarea.

DIVERSE.
Șiaru latinii. Cumcă suntă încă a- 

doratorl însuflețiți ai limbei latine, cari 
suntă stăpâni pe ea în prosă și în poesiă, 
dovedesce împrejurarea, că în Aguila 
degli Abruzzi în Italia a începută să 
apară ună diară scrisa în limba latină 
în mici broșuri de câte opta pagine oc
tava, de douâ ori pe lună. E editată 
de Corio Arrigo Ulrich, una tînără în
vățata, care a studiata în Munchen și 
stă în legătură cu mai mulțl învățațl și 
bărbați de școlă de acolo. încă cu o- 
casiunea morții regelui Ludovioa T.T a 
publicata ela o colecțiune de poesii 
„Ramuri de chiparosă pe mormântulă 
regelui Ludovică în limba latină. Ț)ia- 
rula se numesce „Alaudal* (ciocârlie) și 
au apăruta doi numeri pănă acum. In 
fruntea acestui diara, spună „Munch. 
Neust. Nachr", suntă tipărite poesii în 
măsura versului safica, una ca cuvânta 
de introducere la diara „admeas alandas*, 
alta o adâncă simțită contemplare asupra 
ruinelora templului lui Neptun dela 
Paestum într’ună fela de romana (Fiți 
imperatoris libertas) ne conduce autorula 
în pitoresca regiune a vechiului Arni- 
terum și Sulmo, făcându-ne cunoscuțl ou 
anticile construcțiunl și inscripțiunl păs
trate, der ținânda pe cetitora în cea mai 
intimă atingere cu timpula de față. Ca
racteristice sunta traducerile noțiunilora 
moderne ca: statio viae ferreae (stațiune 
de cale ferată), cupsa epistolis recipiendis 
(cutia de scrisori) ș. a. Mai e o descriere 
a țării și omenilora din ApeninI, una 
foiletonh latina, constătătora dintr’una 
romana, poesii umoristice și anecdote, 
în fine noutăți de ale dilei; mai lipsesca 
numai anunțurile în haină latină, pentru 
ca să fiă cnara moderna.

ULTIME SCIRL
Ună prietenă din Giurgiu, care 

a fostă prin Rusciucă, îi comunică 
„Românului" o scire de o impor
tanță excepțională. Peste câteva 
4ile, se pregătesce ună evenimentă 
însemnată în Bulgaria. La 2 (14) 
Augustă, cu ocasia aniversărei 
bătăliei dela Slivnița, se cjice că 
se va proclama regată statulă ve
cină. Celă mai mare secretă se 
păstreză asupra ecestui evenimentă.

Se asigură, că d. de Nelidoff, 
ambasadoră ală Rusiei în Cons- 
tantinopolă, a remisă Porții o 
notă în care atrage atențiunea 
guvernului otomană asupra situa- 
țiunii Rușiloră din Creta, a căror 
siguranță este amenințată.

Cursul u pieței IBrașovtt
din 14 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.46 Vend. 9.49
Argintă românescă - „ 9.42 9.45
Napoleon-d’orI - - - n 9.48 n 9.51
Lire turcescl - - - 10.70 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 M 9.75
Galbinî . „ 5.60 H 5.65
Scris, fonc. „Albina"6°/0 „ 102.— n _

>1 r, ii 5°/0 „ 98.59 n 99.—
Ruble rusesc! - - . n 122.50 „ 123.50
Discontulă - - . . 6ll2—-8°/o pe ană.

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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institutul de credită si de economii
ZETilisila, Brasovu.

Amanetezi mărfuri 

cu interese de 6 pănă la 7°|0
în sensulă regulamenteloră ei referitore,— primește 
mărfuri spre imagazinare în magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritoriulu ei și locuri pentru depositare.

Information! mai de aprope se poți! lua 
cjilnicii în biroulti institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p.

”9*9
prin celii mai bogată conținută 
celu mai curată acidă alcalică 
de eminenta ei valore medicală în contra lipsei de 
apetită, în contra indigestiunei, greutății la stomacă, bo- 
leloră de rinichi și ale canaleloră urinului, nervosității, 
anemiei Și slăbiciunei — se distinge escelentu ca bău
tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendii proprietatea, ca gustulu ei plăcutu și ră
coritorii să se menție mai multu timpu.

După opiniunea autoritățiloru competente Apa mi
nerală de în urma norocosei ei compo-
sițiuni chemice și alt! conținutului ei estraordinară de 
bogată în acid-VL oarToozxicvi —principialminte 
22LSbt:ri-Q.:m. d.e acicl/ă. car'boxn.io-eL ccn- 
centratiă.—întrece nu numai tote apele minerale 
de felulu acesta din Austro-Ungaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpătata la tote băcăniile mai marT, far
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 

Depositulii principalii
G. GIESEL, Brașovu,

Stada Teatr alni ZSTo. 312

0
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Escriere de concursii.
Pentru 6 stipendie din fundațiunea 

fericitului Dr. Simeonu Ramontiai se 
escrie concursii cu terminulîi de 8 Sep
temvre a. c. st. n. inclusive, și anume :

Pentru doue stipendie de câte 315 
. v. a. usuate de Iosifă Turcu rigo-

rosante în medicină și Br. Aureliu 
Popp rigorosante în drepturi;

Pentru trei stipendie de câte 84 fl. 
v. a., unulii usuatii de Ștefanii C. Popii, 
care a depușii doctoratulii din drep
turi, aid doilea de Iosifa Pintye, care 
a absolvată academia comercială, și 
altt treilea de Victora P. Harșianu, 
care ca ascultătora de silvicultură în 
cursula ala III-lea nu a produsa ates
tata despre progresula său în studie 
în decursula anului școl. 1888/9;

Pentru unit stipendiu de 63 fl. v. 
a., usuata de Nicolau Popa, care ab- 
solvânda gimnasiula a abejisă de acela 
stipendiu.

La aceste stipendie potă concurge :
а) numai tineri studențl miserl, cari 

sunta născuțl în Transilvania și 
sunta Români de nascere;

б) carl pre lângă purtare morală bună 
au din studie calculi de eminența;

c) ascultătorii de cursulh filosofica, 
cari se prepară de profesori pen
tru gimnasie și sunta teologi ab- 
soluțl: mai încolo ascultătorii de 
medicină, de drepturi, de sciințele 
reale, precum suntă technica, mon- 
tanistica, silvanistica și la vr’o 
academiă comercială, și în fine 
studenții în gimnasie ori în școle 
reale;

d) dintre concurențl vorfi ave pre
ferință, în înțelesula testamentului, 
caeteris paribus, cei de origine 
nobili și consângenii piului fun
dator a;

e) dela concurențl se recere să ală
ture la cererile concursuale testi-

monie scolastice în copie autentice,^ 
și nu în originală, apoi carte dea 
boteza, atestată de paupertate, B 
care să fiă subscrisă de antistiaB 
comunală politică și de parochulă B 
concernente și întărită cu sigilulu J 
parochială și celă comunală, pre-B 
cum și cu subscrierea oficiului B 
pretorială, er în cetăți și opideg 
cu subscrierea antistiei cetățeneB 
seu opidaue,—în urmă : B

f) concurenții sti numescâ espresă in-- 
stitutulă, la care și unde vora să con
tinue sciințele academice ori gimnasiale

Cererile concursuale adjustate în 
modulă arătată să le subșternă pănă 
la terminulă prefipta consistoriului me
tropolitană subsemnată.

Concursele, cari nu vortt fi ast- 
feliu instruite și nu se voră subșterne 
în terminulă prefipta nu se vora lua 
în considerațiune.

B1 a ș i u, din ședința consistorială 
ținută în 10 Augustă 1889.

ConsistoriulU metropolitanii gr. 
cat. de Alba-lulia.

X 
X

EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALA DIN PARIS.
Ocasiiine unica penlrn viătatorii români! |

SEMRESA: “Safc p | GRAND HOTEL DACIA | 
X 41. Boulevard St. Michel. Paris. X
/S Hotelieră românii. Bucătari â română-francesă. Q
Q 104,25—14 0

i

Nr. 556-1889. 140,3-1

CON’CVISSV.
Pentru ocuparea postului de învățătorii dirigente la șc61a reu- 

niunei grănițărescl din Cugi&rii, comitatul!! Huniedorei, cu unii' sa
lariu anualu de 350 fl. v. a. apoi cuartiru și lemne de focii, prin 
acesta se escrie concursu cu terminulu pană la 22 Augustu st. n. a. c.

Reflectanții au să-și trămită cererile instruate cu diploma de 
citalificațiune, precum și cu alte documente necesarie la

Comitetulu administratorii! de fondulii și școlele foștilorii 
grănițerî din regimentuiu rom. I la Sibiiu.

Escriere ie concursii.
Cu terminulă de 8 Septemvre a. 

c. st. n. inclusive se escrie concursii 
pentru unu stipendiu de 60 fl. v. a. din 
fundațiunea fericitului Gavrilă Vaida, 
usuată de Demetriu Vaida, carele a 
foștii primitii în numărulă clerului te- 
neră din diecesa Gherlei.

Cei cari dorescă a obținea acesta 
stipendiu au de a’șl instrui cererile 
sale conforma condițiunilora espuse în 
escrierea de concursă pentru stipen- 
diele romantiane, și a-le subșteme sub
semnatului consistoriu până la termi- 
nula prefipta.

B1 a ș i u, din ședința consistorială 
ținută în 10 Augusta 1889.

Consistoriulu metropolitanii gr. 
cat. de Alba-lulia.

\ BONAMENTE'
„GAZETA TRANSILVANIEI

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
uni! anu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni ............................................
unu anu.................................................

3
6

12

fi. 
fi. 
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
2
1

anu....
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate: 
anu........................................................ 8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

Ii. -
fl. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiimea „Gazetei Transilvaniei".

franci, 
franci, 
franci.

X 
X 
X 
X

A vist i-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primită (Jiarulil nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administratiune în casă de trebuință.

* ț

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Adminîstraț. „Gaz. Trans“.
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


