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O comparațiune.
Brașovii, 9 (21) Martie

In aceeași cți, în care s’a ter
minată în dieta ungară desbate- 
rea generală asupra bugetului de 
culte și instrucțiune publică, s’a 
începută în camera austriacă des- 
baterea bugetară.

Iu amândouă parlamentele po
litica guverneloră este multă cri
ticată de oposițiă. Dincăce oposiția 
maghiară găsesue, că programulă 
guvernului e confusă, șovăitoră și 
că nu mulțumesce pe nimeni. Se 
înțelege, că e vorba numai de 
programulă bisericescă politică, 
căci în dieta ungară numai Un
gurii suntă representați, numai ei 
au cuventulă și așa ci se intere- 
sâză numai de ceea ce privesce 
mai de aprope pe Maghiari; de 
consolidarea statului înse, pe basa 
împăcărei și mulțămirei tuturoră 
popâreloră, nici că voru se scie.

Nu așa este în camera austriacă. 
Aici programulă guvernului este 
criticată din punctă de vedere ală 
postulateloră de egală îndreptă
țire, și ală libertății naționale a 
tuturoră popâreloră. Aici oposiția 
slavă găsesce, că guvernulă Taaffe 
n’are programă și n’are o țîntă 
clară, că principiulă seu este re- 
acțiunea și stagnarea în desvolta- 
rea imperiului. Prin dualismă, 4i°e 
guvernulă austriacă, „s’a încheiată 
organisația monarchiei“ ; așa-dâră 
desvoltarea publică ar trebui se 
stea de aici în colo pe locă.

Cum stă pe locă acesta des- 
voltare, în cadrulă dualismului de 
astăcjl, se ilustreză forte nimerită 
într’o comparațiune, ce se face 
într’ună articulo ală 4iai'ului „Po- 
litik“ asupra cifrelcră despre ve
nite și cheltueli ale bugetului di
nainte de dualismă și cele ale bu
getului de astăcțL

„înainte de anulă 1867 buge- 
tulă pentru ambele părți ale mo- 
narchiei era cam de 400 miliâne 
florini; astăcji, după 25 de ani de 
dualismă, veniturile Cislaitaniei 
suntă de 612 miliâne, cheltueleJe 
de 610 miliâne florini, și deârece 
„marea putere44 Ungaria consu- 
meză asemenea vre-o 400 miliâne, 
bugetulă monarchiei austro-ungare 
se urcă la ună miliardă, adecă la 
1000 de milione, Acesta este o 
sumă oribilă, ce te pune în ui
mire, este o crescere a dăriloră 
de care nici n’a putută visa cine
va mai înainte.“

„Va 4i°e cineva, că cu aceste 
dări enorme a crescută și puterea 
materială a popâreloră. Bine ar fi 
se fîă așa, se fi crescută și bună
starea popâreloră în aceeași mă
sură, ca cheltuelile statului se potă 
acoperi trebuințele statului din 
prisosulă câștigului lorfi".

„Dâr nu este așa. Deși des
voltarea economică a ridicată pu
terea capitalului, totuși Cislaitania 
și Ungaria se află în situația unui 
omă, care trebue s§ trăescă din 
când în când din capitalulă său 
și a cărui viitoră pentru aceea

este amenințată de nori viforoșî. 
Nu trebue se uită mă, ci în ul
timii 25 de ani pe câte nu s'au 
pusă dări în Austro-Ungaria, dela 
pânea muncitorului până la lampa 
de petroleu, la a căreia lumină 
trebue se lucre meseriașulă să
racă, spre a-șl putea plăti dările. 
Banii se câștigă mai ușoră, der 
volârea banului a scăcfută, pe când 
prețulă alimenteloră s’a urcată 
în mai mare măsură, decâtă plata 
lucrului..............

Eată la ce nivelă amă ajunsă 
cu bugetulă în era de „înflorire44 a 
dualismului! Se face multă sgo- 
motă oratorică în parlamente, der 
aceste nu se gândescă, decâtă 
cum să acopere trebuințele statu
lui, ear la trebuințele poporeloră 
se gândescă numai ca ministrulă 
Weckerle, care e de părere, de 
pildă, că cheltuelele ce le-ar causa 
introducerea matriculeloră civile 
sunt numai ună „bagatelă44. Ferice 
de cei ce au ajunsă veaculă îm
belșugată ală dualismului!

Serbarea mileniului și 
Slavii.

Piarulă națională croată „Agra- 
mer Tagblatt44 scrie ună remar
cabilă articulă întitulată: „Serba
rea maghiară a mileniului și Slavii,44 
din care estragemă următdrele:

„Serbarea mileniului țintesoe orbișă 
și nebunesce la ună efectft provooato- 
rioă, deârece programulă întregft are în 
vedere, se dejosescâ slavismulu în Ungaria 
și ast.felU întru oâtii va fi ou putința să-i 
aducă la cunoscință pe stăpânulă ma
ghiaro.

Că sub asemenea împrejurări întrega 
serbare va ave unOt efeotti repulsiva asu
pra nostră și a conaționalilorft noștri 
din Ungaria, oă aoesta demonstrațiune 
națională plănuită ou atâta desconside
rare, va trebui să provdoe cea mai adâncă 
antipetiă și cea mai mare resistență din 
partea nostră, aoâsta o va înțelege ori 
oine, oare nu privesoe lucrulă aoesta prin 
prisma hegemoniei și intoleranței ma- 
ghire. Istoria ne învață, că e o poveste 
deșartă, când se vorbesoe despre carao- 
terulă esclusivă maghiară ală statului 
ungară.

Chiar și oele mai vechi legi ungu- 
rescl, din timpulft dinastiilor^ naționale, 
bâjbăie de slavisme, cari lămurită arată, 
câtă infloință a eseroitată in totdâuna 
poporațiunea slavă asupra afaoeriloră 
publice ale țârii. Și dre acela, care s’a 
ocupată cu istoria unguresoă, să nu scie, 
aparițiunea cea mai lăudată în șiiulă 
regiloră ungurescl independenți, că Ma- 
teiu Cor vin ft a soiută limba slavă, 
der nici o bobă din limba maghiară?*)

*) Notă ; Decă. a sciutu seu nu bine sla- 
vonesce Matia Corvinîî, r&mâne a se constata, 
der cumcă a sciutii bine românesce nu mai 
sufere nici o îndoielă.

- Trad.

Și față de astfelO de fapte istorice 
de netăgăduită, voesoft să vorbesoă de 
ună trecută esolusivă maghiară alft sta
tului ungară? In ori ce oasti acesta ser
bare Va aduce pe Maghiari cu unft pasft 
mai aprâpe de cunoscință, că înoă de aid 
înoolo ei au sS dovedescă „misiunea lorii de 

stăpâni" față cu cestiunea naționalități- 
lorft, ce este la ordinea (jilei și că aoâsta 
dovedire nu va fi lucru tocmai ușorii, 
după cum și-lă închipuesce șovinismulii 
înfierbântate.

In aoesta vomft privi apoi și noi 
Slavii partea cea bună a acestei serbări 
milenare, care de altmintrelea va în- 
tîmpina întrega năstră resistență mo
rală".

Din dieta ungurescă.
In ședința dela 17 Martie n. a dietei 

ungurescl s’a continuata desbaterea asu
pra budgetului oultelorfl. Desbaterea a 
deschis’o :

Ministrulă Albin Gsaky. La începu
tului vorbirei sale cjise ministrulă de culte, 
oă nimicii nu justifică așa de multă pro- 
gramulo biserioesoă alft guvernului, ca 
tocmai oele trei memoranda ale episco
patului catolică, cari nu dau statului nici 
ună dreptă de influență. Polemiseză apoi 
cu Ugron și susține, că prin ordinațiunea 
din Februarie n’a intenționata alta, de- 
oâtă oa matriculele să fiă conduse oo- 
reotă. Față de imputarea lui Apponyi, 
care a disă, oft guvernulă a lăsată să se 
mftrescă agitațiunea, Csaky cjise, c& elă 
nu este profetă. Chiar și dâcă ar fi pre- 
vădută tdte, era de lipsă să se dove- 
desoă, că programulă bisericesoă-politică 
ală guvernului este neoesară. Față cu 
cealaltă imputare a lui Apponyi, oă gu
vernulă n’a pusă în programulă său și 
autonomia, catolică, ministrulă (fise, că 
acâsta nu s’a întâmplată din uitare, ci 
pentru-că guvernulă consideră aoesta oa 
o cestiune eminamente internă a bise- 
rioei catolioe, în oare guvernulă nu se 
pâte ingera, ci pâte numai să intervină. 
Respinge amândouă proieotele de reso- 
luțiune ale lui Ugron și Polonyi și cjise 
în fine, oă autonomia atârnă numai dela 
catolici, cari pentru a-șl putâ manifesta 
voința, voră fi invitați de însuși minis- 
trulft la o conferență, ce o va oonvoca 
în tiropă sourtă.

Ugron răspunde ministrului Csaky. 
Elă reoundsce, oă cestiunea matrioulei 
civile și a călătoriei civile aparține re
gularei raporturilor^ dintre biserică și 
stată, der numai într’o măsură mioă. La 
totă c.asulă este mai corectă a aduce o 
lege asupra priooipiilorft mai de căpe
tenia ale aoestei regulărl și numai după 
aceea a se apuca de amănunte. Aoesta 
a fostă punctulft de vedere ală lui Deak, 
care, ca și elă. a dorită biserică liberă 
în stată liberă. Numai acesta pdte ga
ranta egalitatea confesiunilor^. Vorbindă 
despre autonomia catolică, Ugron <fi8e> 
că este o frivolitate împrejurarea, că la 
Congresulă a 9 miliâne de catoliol nu 
s’a dată nici ună răspunsă de 20 de 
ani; și apoi decă autonomia biserioei gr. 
orientale este adusă pe basa unei legi, 
ce piedecă este î.i privința acesta față 
de biserica catolică? Reîntoroendu-se la 
căsătoria civilă. întrebă pe guvernă, cu 
oe pdte liniști elă oonsoiința preoțiloră 
greoo-catolicl, oarî nu potft păși la că
sătoria, decă forma oăsătoriei isbesoe E’ 
principiile de credință. Nu trebue să se 
credă, oă agitația va înceta după-oe le
gea va fi adusă. Poporulă vede religia 
în rită și elă se va opune, oând nu va 
mai ave parte de ritulă, cu oare s’a obiol- 
nuitft. In fine, ce nevoiă are Ungaria de 
oonflctă între biserioă și stată, tocmai 

aoum, oând din Austria se deolară răs- 
boiu statului maghiară ?

Ministrulă de justițiă Szilagyi ia apoi 
ouvântulă, ooupându-se de căsătoria oi- 
vilă. Elă combătu aserțiunile lui Ugron 
despre căsătoria facultativă, care ar nasce 
mari înourcăturl, cjise ministrulă, și ar 
fi chiar pentru biserică ună nespusă de 
mare inconvenientă. Desvoltâ apoi pe 
largă necesitatea întroducerei căsătoriei 
oivile, apoi declara, oă guvernulă lasă 
bisericei influența asupra oonsoienței și 
aplioarea pe tdte terenele a învățături- 
lorft și dogmeloră sale; guvernulă nu 
supără bisericele în jurisdicțiunea, ce-o 
esercieză asupra credinoioșiloră.

Vorbi ministrulă președinte Weckerle, 
răspumjendă la imputările, ce i s’au fă
cută guvernului, oă nu s’a pronunțată 
asupra amănunteloră reformelorft din 
programulă său bisericeoă. Weckerle 
(jise, că guvernulă se va pronunța atuncl- 
când va așterne proieotele spre desba- 
tere. Polemisâ apoi ou Apponyi; elă re- 
cundsoe, că prin partea financial^ a ma- 
triouleloră civile se atacă înoâtva venitele 
preoțiloră, der, «fise d-lă Weckerle, sa- 
larisarea preoțiloră și așa va trebui să se 
reguleze și se se restabilăscă minimală 
competinții lorii. Dinaintea aoestei pro
bleme guvernulă nu se va retrage niol, 
odată.

Majoritatea vota budgetulă de culte 
și respinse proiectele de resoluțiune ale 
lui Ugron și Polonyi. Desbaterea spe- 
oială s’a continuată în ședința din 18 1. 
o. în care nu s’a petrecută oeva de în
semnătate.

Procesulâ preotului Suciu.
Turda, 18 Martie.

(Raporta specială alft „Gaz. Trans.") 
('Fine).

După aoeste apărătorulă Dr. Amosă 
Frâncu a analisată probele, pe oarî vrea 
să-și baseze procurorulă afirmarea, că 
clientulft său ar fi agitată la ură în 
contra naționalității maghiare. In acâstă 
privință constată, că dintre oei 2 mar
tori ai aoueei, Cassoni Maximă șl-a re
trasă în totft estensiunea mărturisirea 
agravantă ou prilegiulă înfățișării cu acu- 
sătulă. Constată apoi, oă aoestă martoră, 
care în cursulft asoultftrei administrative 
a fasionată în privința timpului, locului, 
numărului asoultătoriloră și cuvinteloră 
preotului, în direotă oontracjioere cu măr
turisirile făoute în investigațiune, la per- 
traotarea finală, în contra jurământului 
său depusă mai înainte, îșl modifică fa- 
siunile în cjeel de chipuri și deolară a fi 
aucjită cuvintele agitfttâre la ură ale 
preotului numai dela alții, și nu le soie din 
propria intuițiune. In aoestă privință se 
sodte la ivelă că martorii, la cari se 
provdcă Cassoni, l’au desmințită direotă 
și că în conseoință aoestă martoră în 
puterea prooedurei criminale n’a adusă 
niol urmă de probă pentru aousă, și măr
turisirile lui nu se potă aooepta niol mă- 
oară oa motivă de suspițiune.

In legătură apărătorulă arată, oă 
acusa ar avâ deol numai ună singură 
martoră pe Ciobană Gleorge, despre care 
însuși procurorulă silită a fostă să re- 
cunoscă, oă în oursulă pertraot&rii finale 
șl-a modificată în nenumărate ohipurl 
șovăitorele sale mărturisiri. Negreșită, că 
procurorulă a vrută să reducă aoestă 
momenta la mfluințarea martorului prin 
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auctoritatea aousatului oa preotă. Apă
rarea însă se provocă la mărturisirea lui 
Ciobanii de a fi fostă în conivență cu 
oomitele Sandor Janos și la fasiunea 
aoeluiașl, că elă nu oundsoe frică de ni
meni în lume. Constată mai departe, oă 
însuși martorulă Ciobanii a fasionată, că 
aousatulă împărtășindă unora din cre
dincioșii săi vandalismulă dela Turda i-a 
admoniatfi, că în pace și în liniște să 
aștepte evenimentele. Apărarea aooen- 
tueză apoi, că 11 martori ireproșabili — 
la cari se provooă Ciobanii — i-au spusă 
în față, că au făurită minciuni și oă în 
consecință falsa s’a mărturisire și falsulă 
său jurământă în virtutea § 269 a, b, o, 
d, e, f, g, a procedurei criminale aus- 
triaoe, nu pdte să constitue dovadă re
clamată prin lege. După aceste apărătorul 
continuă în următorulă obipă:

On. Tribunală! Resultatele pertrac
tării finale au trebuită să convingă pe 
fiă-care judeoătoră obiectivă, că tăte 
momentele aousei referitdre la § 172 au 
fostă risipite în ventă și că fiă ori câtă 
de puternice influințele dușmănise, cari 
vreau ou ori oe preță să desohidă ușile 
temnițeloră pentru olientulă meu, nu 
voră reuși a clătina obieotivitatea și in
dependența judeoătoriloră cbiămațl a 
pronunța sentința asupra fapteloră olien- 
tului meu. Lumina adevărului le va stră
bate consoiința și siliți voră fi a cons
tata, oă aousatulă a usată de libertatea 
ouventului asigurată în oonstituțiă în cele 
mai stricte limite, cari i lea pusă eduoa- 
țiunea sa superidră, temperamentulă său 
liniștită și sfânta haină oe ou atâta dem
nitate o pdrtă. Rămâne deci, ca să fiă 
reoonsiderate faptele clientului meu nu
mai conformă mărturisiriloră sale întă
rite prin 17 martori olasiol. Aoeste 
ar fi:

a) Că după venirea dela Vieua, în 
fiiua de Rusalii, s’a rugată la Dumnefieu 
să pogdre Duhulă sântă asupra Majes- 
tăței sale Monarohului, oa să ia în dreptă 
considerare plângerile Româniloră.

b) Că ocasională și în discusiunl 
private a constatată, oă legea naționali- 
tățiloră nu e eseoutată.

c) Că la alegerea de oolectoră îna
intea a 2—3 ascultători a oetită din 
„Tribuna" descrierea călătoriei deputa- 
țiunei la Viena și despre vandalismulO 
dela Turda și din acestă incidență a in
sistată la poporă pentru liniște și paoe 
ou motivarea, oă fiindă egale legile pen
tru toți cetățenii, vinovății ’șl voră primi 
pedepsa.

d) Că unoră persdne private în modă 
inoidentală le-a împărtășită casulă oetită 
în „Gazeta Transilvaniei", oă notarul0 
din Niră-Adonă pedepsesoe ou 5 fi. pe 
acela, oare cuteză a vorbi în oauoelariă 
românesce.

e) Că a oetită ună oeroulară metrop. 
pentru spriginirea școleloră gr. cat. ro
mâne.

După aoeste apărătorulă lămu- 
resce pe largă, că Did în țările cele mai 
absolutistioe nu se pedepsesoe rugarea 
cătră Atotputernioulu Dumnefieu, oa să 
investescă ou puterea duhului sfântă oa- 
pulă încoronată, pentru oa acesta să iee 
în considerare durerile supușiloră săi. 
Decă aoâsta crimă ar fi, crima ar fi oo- 
misă și poetulă Vorosmarty, care în 
poesia sa „Himnă" de asemenea cere dela 
Dumne4eu să lumineze mintea și să în-- 
oălfiesoă inima domnitorului, regelui, ca 
să cundsoă durerile supușiloră săi. — 
Câtă pentru faptulă, că legea de națio
nalități nu se eseoută, oratorulă se pro- 
vdcă la mărturiile lui Moosary, Apponyi, 
Szilagyi, Hieronimy, articolii lui Sem- 
netz Emil din „Magyar Allam" și la re- 
centulă discursă ală contelui Ladislau 
Szapary.

In fața aoestei violări de lege, apă
rătorulă citeză sentința oontelui Sze- 
ohenyi din opera sa Bliok și accentudză 
mai alesă pasagiulă : Euere Nation ali- 
tăt wird nicht getăhrdet, und das ist 
eine Liige eto.

Câtă pentru atitudinea părintelui ou 
ocasiunea cetirei „Tribunei", aooentueză, 

oă nu i-se pdte imputa dreptă orimă ni- 
mănuia de a ceti din publicistioă arti- 
ooll, oarl au conținută tristulă adevără 
și cari proourorulă nici oând nu s’a sim
țită îndemnată a-i urmări. Referitoră la 
oasulă din Niră-Adonă apărătorulă cons
tată, că aoea brutalitate și evidentă oăl- 
oare de lege față ou oare proourorii nici 
când nu și-au făcută datorința, și sim
pla povestire a aceleia, nu pdte oonati- 
tui nici ună deliotă. In urmă cu pri
vire la cetirea ceroularului metr, apă
rătorulă desvdltă, că aousatulă și-a făcută 
numai cu sfințenie datorința, oând a îm
plinită ordinulă superioriloră săi îngri- 
jațl de sdrtea culturei naționale și reli
giose. Ore și aoesta să se pdtă oualifioa 
dreptă deliotă?

In legătură apărarea reoapituleză 
mărturiile părințilură, cari după spusele 
venetioului învățătoră Schmidt, și-ar fi 
scosă din șcdla de stată oopiil în urma 
agitațiuniloră și pressiuniloră părintelui 
Suoiu și din aoeste constată, oă nu s’a 
afiată nici ună singură martoră, oare să 
întărescă fasiunea lui Schmidt.

Puroefiendă apoi din tdte aoeste, 
apărarea oonohide, oă din faptele părin
telui Suoiu nu este nici una oare să în- 
trunesoă elementele constitutive ale de
lictului politică înscrisă în § 172 p. b. 
a cod. pen. ung. In urma acesteia pe 
lângă reasumarea motiveloră legei, do- 
oumenteză, basându-se pe enunoiațiunile 
lui Feuerbaoh, oă despre intențiunea rea 
reclamată prin lege, în oasulă de față 
nu pdte să fiă vorba și de aoeea cere, 
oa aousatulă să fiă declarată de nevi
novată.

După replioă și duplioă și a rostită 
părintele Suciu românesce discursului său 
de apărare, în oare provooându-se la oa- 
raoterulă său de preotă, arată oă fidelă 
moralei creștine a profesată întotdeuna 
paoea și buna înțelegere. Aooentuăza 
însă totodată, oă pe lângă aoesta datori*,  
datoră s’a simțită întotdeuna a servi 
oausa politică și culturală a poporului 
său prigonită. Urmândă aoeste principii 
s’a determinată a merge la Viena ou 
deputațiunea pentru așternerea memo
randului la treptele tronului și orede a 
fi servită prin aoesta oausa adevărului. 
110 întăresoă în aoesta oredință declara- 
țiunile d-lui Hieronymi, os re însuși a 
fostă silită a recundsoe, oă gravaminele 
espuse suntă temeinice.

După aoesta oprindă președintele 
oetirea deolarațiuniloră d-lui Hieronimy 
oontinuă, arătândă, că niol-odată, și din 
niol ună inoidentă nu a agitată la 
ură contra Unguriloră, și că starea d? 
asediu, sub care geme comuna sa și 
acum, a fostă ordonată și susținută 
pănă afil.

După aceste s’a publioată sentința, 
prin care aousatulă a fostă achitată din 
lipsa dovefiilor indestulitore, oare sentință 
la timpulă său voiu ave onorea a vi-o tri
mite în tdtă estensiunea. Noteză, oă proou
rorulă a insinuată apelațiune, er apărarea 
înoă s’a folosită de acestă dreptă pen
tru oa aousatulă să fiă declarată nevi
novată. Publioulă — oelă puțină 200 
persdue — a primită ou strigăte de „să 
trăidsoă" și „Eljenu enunciarea sentinței 
er d-lă Dr. Frâneu, a fostă oăldurosă 
felicitată din partea onorațioriloră pre- 
sențl.

Corespondentul^.

Procesulu de pressă alfi „Tribunei//
Clușiu, 7/19 Martie.

(Raportă specială ală „Gaz. Trans“) 
(Urmare și fine.)

După proouroră vorbesce apărăto
rulă 1. JRussu Șirianul». Ună domnă ju
rată, fiise elă, a cerută să vorbesoă în 
limba statalul, în limba maghiară, der 
nu pdte să-i satisfaoă dorința 1) pentru- 
oă voiesce a se folosi de dreptulă ce ’lă 
dă legea, oă adeoă să-și spere olienții în 
limba maternă; 2-a) pentru-oă voiesce a 
le arăta oâtă de tare suntă neîndreptățiți 
acusații prin aceea, că ne aduoă din 
Sibiiu înaintea unei ourțl ou jurați, oarl 

nu ne înțelegă limba română. Apoi oon
tinuă cam așa: întrebă ce judecată pdte 
aduoe o ourte, care e compusă din atari 
jurați? Cum pdte judeoa imparțială ună 
jurată, oare orbită de șovinismă are în- 
drăsnela a ne arunoa în oohl, că amă 
venită aiol să agitămă, că decă nu voimă 
să vorbimă unguresoe suntemă come- 
dianțl? Nu soiu ddoă domnii jurați, când 
au pășită în acestă sală, au aruncată o 
privire îd treoută și nu s’au întrebată : 
ală câtelea procesă de pressă e acesta? 
Câte viotime nevinovate, câți bărbați au 
fostă trimiși în pușcăriă și pedepsiți cu 
grele ameude? Ore au d-loră în vedere 
adevăratele interese ale patriei ? Nu soiu, 
dâoă și-au disă: destulă ou aoestea, pu- 
nemă capătă lupteloră oontinue, destulă 
a fostă: Păourariu, Slavici, Maoaveiu, 
Albini, să le dămă ună semnă de grația 
ndstră și prin verdiotulă nostru să-i de- 
olarămă nevinovațl.

Mi-se pare, că altfelă ougetă d-nii 
jurați, oând ne spună, oă suntemă oo- 
medianțl, altfelă cugetă d-lă proouroră 
oând ne timbreză de trădători de patriă 
și agitatori. Nu, d-le Droouroră, nu avemă 
ohiămarea a agita, dăr ni-e sfântă dato
rința a apăra poporulă, oare sufere pe 
nedreptă și deoreoe poporulă nu șl pdte 
da espresiune directă uemulțămirii sale, 
noi suntemă ohiămațl a-o faoe acesta pe 
calea pressei. Nu agitămă, ci pură și 
simplu ne esprimămă grija, oă unde o 
să ajungă acăstă țdră, în care organele 
publioe, solgăbiraele domnesoă în pașa- 
liourile loră după bunulă loră placă ? 
Unde o să ajungă țdra, în care drepta
tea și legea să oaloă înpioiore? Credeți 
d-vostră, oă atari bărbați, oarl astfelă se 
espună pentru adevăratele interese ale 
patriei, suntă agitatori? Credeți d vdstră 
oă o oausă căreia ’i servesoă dmenl oa 
Luoaciu, Slavici, Maoaveiu eto. o pdte 
suprima temnița seu terorea proourori- 
loră ? Atunci vă înșelați.

Credă oă de presentă, oând refe
rințele dintre Români și Maghiari suntă 
atâtă da înoordate, când în întrăga 
Europă s’au lățită plângerile poporului 
română ooDtra puterii de stată, nu voră 
întinde și mai tare odrda; oredă, că nu 
veți da ansă lumei eă-șl revdoe er tris
tele suveniri, înoependă dela 1884, des
ființarea societății de leotură „lulia" și 
pănă la faimosulă d-vdstră „Vâlaszirat". 
Au credeți, d-le proeuroră, că înfundândă 
în pușoăriă pe d-lă Balteșă și pe I. P. 
Necșa ați făcută ună bună serviciu pa 
triei, și că prin aoăsta va fi paoe ? Așa 
oredă, oă nu. Nice aoeea să nu o cre
deți, d-loră jurați, oă lovindă în acești 
doi nu loviți în poporulă română și oă 
terminândă prooesulă se va trece așa 
ușoră la ordinea (filei, nu. Este' o lege 
eternă, care în totă timpulă a învinsă 
ou putere elementară : ou oâtă a fostă 
mai tare apăsată ună poporă, ou atâtă 
puterea lui de resietență a fostă mai 
mare. FaoețI escepțiune aoum odată, 
abateți-vă dela patenta imperială din 1852, 
(oare a fostă obiectulă disputelor d-vdstră 
pănă la 1868) și aplioațl și față de noi 
legea din 68, arătațl oă sunteți liberali, 
faceți primulă pasă de împăoare. Absol- 
vațl pe acești doi aousațl.

Artioululă încriminată nu conține 
nicl-deoum agitare la ură oontra națio- 
nalitățiloră, oi esprimă numai îngrijirea 
față de sortea țărei, grija față de neplă- 
oerile oe ar puți resulta din aplioarea ar
bitrară a forței brutale din partea auto- 
ritățiloră. Atunol nici redactorului nu 
i-se pote lua în nume de rău, ddoă 
dă espresiune neîndestulirei și i-se păte 
ierta ou atâtă mai vertosă, că numai fe- 
rioirea patriei oomune o doresoe, când 
trage atențiunea autoritățiloră la abu- 
eurile, oe le faoă în aplicarea legei. în
trebă: Ce va fi în aoestă patriă, din 
buna înțelegere a popdreloră, decă o 
parte a poporațiuuei în fiă-oare 41 se 
oonvinge, oă puterea statului îi perse
cută, așa oă putemă fiice, că'acestă putere 
nu e părintâsoă oum ar trebui să fiă, ci e 
de atare că trebue să ne apărămă oon
tra ei. Afară de aoeia art. înoriminată e 

numai o parafrasă a corespondenței ve
nite din provin oiă, ceea oe încă e de a 
se lua oa împrejurare atenuată.

Se pdte, oă aoeea ce fiioemă oâte 
odată sună cam aspru, să pote că pro- 
vdoă măniă, să pdte că e esagerată, să 
pdte — și aoesta ooncedă — că e gre
șită. e mai multă însă decâtă sigură, oă 
aoeea ce fiioemă, e întru atâta adevărată, 
înoată esistă în poporulă nostru, oa idee, 
oa simțămentă, oa credință, ca direotivă. 
Foile maghiare soriu de multe ori, multă 
mai vehementă, der nu suntă aduse în- 
naintea curții cu jurați, fiind-că suntă 
maghiare. Chiar foia maghiară „Pești 
Naplo", dto 3 Iulie a. o. îutre altele 
4ice: „mert fâjdalom, az a mi a memo
randumban iratott, a torvenyek megnem- 
tartâ-ârdl, valo igaz".

,Pentru-oă, durere, aoeea ce s’a scrisă 
în memorandă despre călcarea legiloră, 
e faptă adevărată".

D-loră jurați, chiămarea d vostre e: 
a judeca după oum vă dioteză consoiința 
și chiar prin aoesta vă deosebiți de alițl 
judecători, cari suntă legați de oontinu- 
tulă severă ală legii. DațI, fiică, încă 
odată ună eemuă mică, despre bunătatea 
d-vdstră. AbsolvațI pre aoeștl doi aousațl.

Președintele provdoă pre interpretă, 
să t> aducă apărarea In limba maghiară. 
Iuterpretulă o traduoe, însă forte pe 
scurtă și defeotuosă, după oum însuși a 
recunoscută.

Urmeză replica procurorului, în oare 
între altele amintesoe, oă apărătorulă 
prin aceea oă șl a esprimată părerea de 
rău, oă a fostă adusă dela tribunalulă 
din Sibiiu la oelă din Clușiu oumpli- 
menteză tribunalulă și ourtea ou jurați 
din Clușiu și defaimă pre oele din Sibiiu, 
dedre-oe din aoestea apare, oă apără
torulă orede, oă de tribunalulă și ourtea 
cu jurați din Sibiiu ar fi fostă sigură 
aohitată, pentru-oă acela nu e compusă 
curată din Maghiari. Iu oe privesce apli
oarea legei, respeotive patentei împără
tesc! dela 1852, ou ooasiunea proceseloră 
de pressă, afirmă oă ele nu oundsoe 
altă lege deoâtă legea positivă (teteles 
torvdny). Cere din nou ooDdamnarea 
aousațiloră, afirmândă, oă în oasulă oând 
ar fi achitați, responsabilitatea foii ar 
deveni ilusoriă.

Apărătorulă în duplioa ea fiice, oă proou
rorulă a vorbită despre lucruri de oarl den
sul niol n’a făcută amintire, se vede, oă nu 
l’a pricepută. Observarea procurorului, 
oă nu soie, ddcă ceea oe s’a clisă despre 
curtea ou jurați din Sibiiu este ună 
complimentă ori din contră, e nepotri
vită și o respinge. Ne-amă simțită ne- 
îndreptățițl, oă suntemă judeoațl de nisoe 
omeni, cari nu ne înțelegă limba și oa 
atari numai o ioonă umbrdsă. o ideă 
slabă îșl potă faoe despre starea lucrului. 
Nu uitați d-loră jurați, oă suntemă aou
sațl pentru agitarea la ură oontra na- 
țiunei maghiare, și d-vdstră oa Maghiari 
nu puteți fi neinteresați în oausă, jude
oațl în oausa propriă „Turoulă te bate, 
Turculă te judecă", seu mai bine „Un- 
gurulă te bate, Ungurulă te judeoă". O 
mai crudă batjocură peutru justițiă nu 
pdte fi, deoâtă când d lă proouroră fiioe, 
oă oe am predată eu pentru apărarea 
oliențiloră, nuenimioă, și când rogă pre 
jurați a nu le lua în oonsiderare. Mai 
fiioe d-lă proouroră, oă foile maghiare 
numai atunci soriu vehementă oând re- 
produoă artioulii „Tribunei" Se pdte. 
Ddr articulii în oarl numesoă pe ante- 
dinastioulă și pe cei 13 martiri dela 
Aradă „az oreg Isten es a fdl istenek" ? 
Der soandalulă dela Turda? Ce soriau 
atunol foile maghiare, numai oâtă nu 
strigau în gura mare „uasdtek le az 
olâhokat" (TooațI în oapă pe Valahi!) 
Lord li-se drtă fiind-oă-să Maghiari. Nouă 
nu ne lasă niol dreptulă de a ne plânge. 
Fiind-oă nu s’a aflată autorulă artiou- 
lului înoriminată, au trebuită să aduoă 
pre I. Popa Necșa, editorulă, oare afară 
de serviciulă său de oulegătoră de litere, 
ou nimioă nu oontribue la fi-arulă „Tri
buna". DațI, vă rogă, înoă odată ună 
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mioă semuu de bună-voința d-vostră, ab- 
solvațl pre acești doi acusațl.

Președintele reasumeză pe scurta de- 
cursulă pertractărei și în liniamente ge
nerale vorbirea proourorului și vorbirea 
de apărare, trage atențiunea jurațiloră 
asupra ohiămării lord, rugâDdu-i să ju- 
deoe nepreooupaț.1 și oonsoiențiosă.

La ârele 6*/ 2 p. m. ourtea ou jurați 
se retrage. După o consultare, care a 
durată 3/4 de oră, la tote întrebările 
puse de președinte jurații răspundă cu 
da, adecă cu privire la ouprinsuln „pro- 
vooătoru“ ală artioulului înoriminată și 
la „culpabilitatea11 lui Băltești și Neoșa 
pentru negligerea atențiunei și a pazei 
ouvenite.

*) Rugămă pe toți d-nii, cărora le zace 
la inimă luminarea fapteloră man și strălucite 
ale străbuniloră noștri, și anume1, rugămă pe 
toți bărbații noștri literațl, advocațl, preoți, 
profesori și învățători s§ binevoiescă a ne tri
mite răspunsurile sale la CestionariuJ.il de față 
îndată ce o personă pote să ne răspundă chiar 
și numai la 2 seu la 3 întrebări va face forte 
bine să pună pe hârtiă informațiunile aceste' și1 
se ni le trimită cu poșta. In modulă acesta 
memoria multortt evenimente și fapte mari va 
trece și la posteritatea nostră.

Procurorulă Lâzâr Aurel inșirândă 
oăte-va împrejurări atenuante propune 
să se pedepsescă Andreiu Băltești cu 
două luni, er Ioană Popa Neoșa o lună 
arestă, Bă se detragă din cauțiunea cla
rului „Tribuna11 500 fi. Judecata adusă 
se se publioe la ună locă de fruute îu 
oolăuele numitului c|lrtrCl- Ambii aousațl 
să se judece la suportarea speseloră pro
cesuale.

Tribunalulă regescă conformă pro
punerii procurorului condamnă pe Au- 
dreiu Băltești la două luni aresta, pe Ioană 
Popa Ntcșa la o lună arestă, pe ambii la 
suportarea speseloră făcute atâtă ou ooa- 
siuuea procesului câtă și la spesele de 
întreținere în arestă. Mai departe la 
eubtragerea de 500 fi. din cauțiunea 
cțiarului și la publicarea sentinței la ună 
looă de frunte în oolânele „Tribunei11 
și în limba statului.

Iu numele aousațiloră apărătorulă 
insinuă cerere de nulitate. Pertractarea 
se finesce la 8 6re sera.

SCiKILE yiLEL
— 9 (21) Martie.

Dela Făgărașă ni-se oomunică, că a- 
dunarea alegetoriloră români din oerculă 
Făgărașului și ală Arpașului inferioră, 
oouvocată p,e 5 (17)Martie c., a fostă cer
cetată de ună numără mare de poporu 
și cărturari români, oarl unanimă și cu 
mare însuflețire au protestată în contra 
proieoteloră privitâre la politica biseri 
cescă a guvernului. Lî Abrudă a fostă 
convocată adunarea pe erl, er la Alba 
Iul ia pe a-tâdl. De ambele părți însă 
se telegratiazA, că adunările au 
fostă oprite. Amănunte în privința 
acesta înoă uu avernă, In ambele locuri 
însă Românii au oerută dela ministru 
pe cale telegrafică retragerea ordinului 
de oprire.

—x —
Moștenirea Zappa. Referitoră la aco

stă moștenire, oare a dată ansă char la 
sohimbărl de note diplomatice și la în 
cordate relațiunl între regatulă română 
și celă elină, cetimă în „Timpulă-4: Tn- 
bunalulă de Ilfov, secția H-a, și-a pro
nunțată acjd hotărîrea în prooesulă rela
tivă la cererea de punere in posesie a 
averei defunctului Vangehe Zappa; respm- 
gendă cererea ministerului domeniiloră 
.de a fi pusă în posesie, admițândă ce
rerea moștenitoriioră de sâDge, ou reou- 
.nfiscerea legatului Academiei și, însărci- 
mândă pe suplentulă tribunalului de a 
pune pe moștenitori în posesia întregei 
averi mobiliare și imobiliare a lui Vaughe- 
lie Zappa, îndată ce hotărîrea va deveni

■ definitivă.
— x—

„AvemU noi și mai mari sărbători11. 
?Se scie, că în tdtă țâra uuguresoă s’a 
serbută cjiua de 15 Martie ou mare a- 

,Jaiu. In acestă cji chiar și prelegerile de 
pe la institutele de învățământă au fostă 
sistat-. Nu s’a întâmplată insă așa în 
.Sămbăia-mare (Nagyszombat). Ună pro- 
fesoră dela școlele deacolo n’a voită să 
dea libertate bă^țilură în Jiua „libertă
ții14. In școlă ună elevă i-a pusă între
barea, că de oe în c)iua acesta se ținu 
prelegeri, când aceste suntă sistate în 
t6te școlele unguresc! din țâră. Prof-so- 
rulă, care este și preotă catolioă, îi răs
punse: „Avemă noi și mai^j mari [sărbă- 
torl, d. e. (țiua când se taie por culă. Deoâ 
,și .atunci se țină prelegeri, de oe să nu 
se țipă și în 15 .Martie ?“ — Așa istori- 
sescQ toile ungurescl, cari din acestă in
cidență tdte suntă focă și oătrauă, er 

„„Magyar flirlap11 prov.ăoă pe „uatrioții11 
diu Sâmbăta să pună la cale pe numi-

■ tulă profesoră pentru aoesta lucru „ruși- 
.nos.ă“.

Dr. Weckerle la Viena. Din Viena ’i 
se telegrafiez^ Jiaruiui „Budapester Tag- 
blatt“, că ministrulă-președinte Weckerle 
va pleca în săptămâna aoâsta la Viena. 
In cerourile politioe vienese se dă mare 
însemnătate aoeBtei călătorii.

—x—
Gr. G. Tocilescu, membru ală „Aca

demiei Romăne“ în secțiunea literară, a 
fostă ohiămată oa membru activă și îa 
seoțiunea istorică. Aoestă invitare a fostă 
aprobată ou unanimitate de voturi de 
întregă corpulă aoademică.

—x —
0 broșură interesantă. D. Jules Brun, 

cunoăoutuiO publicistă tranoesă, oare de 
mai mulțl ani e stabilită îu Romania, a 
Boosă în editura „Lemerre11 din Parisă 
o frumâsă publioațiune întitulată „L e s 
3 2 mariages r ou mains11, și care 
trateză despre cele 32 cununii țărănești 
celebrate ou ocasia venirei in România a 
A. S. priucesei Maria.

—x —
Academia franoesă se ocupă ou ună 

proieotă de moditioare a ortografiei Jim- 
bei. Se voră face însemnate schimbări, 
cari voră fi obligators prin decretă pre- 
sidențială.

—x—
Joncțiune de căi ferate. Oonsiliulă de 

miniștri română a înoepută Vineri sera 
dieousiunea asupra cestiunei liniei de 
joncțiune cu Austro-Ungaria pe laTurnu- 
Roșu.

—x —
Desvălirea statuei honveijilorti. Statua 

honvetjfiorh unguri, oare făousa atâta 
furâre sub regimulă Szapary, se va des- 
văli în Buda la 21 Maiu. Se va faoe o 
serbare, la care voră lua parte toți hon
vezii bătrâni dela 48. O viitore oonfe- 
rență va stabili programulă serbării.

—x—
Rota norocului. Din Monte Carlo, ce- 

lebruiă locă ală cartoforiloră, se auuuță, 
că ună Rusă, cu numele Ivănovski, oâști- 
gase în oărțl, Bub durata unei 6re 200,000 
franol. Nu trecu o cji si Rusule juoâdin 
nou u’o compania de cartofori, der astă- 
dată norooulă îiă parași. Elă a pierdută 
toți oei 200,000 fraud și pe de asupra 
întrâgă averea,

—x—
Promovată. Tenărulă Eugenă Le- 

menyi din Brașovă, a fostă promovată 
la universitatea din Budapesta la gra
dai fi de doctor juris.

—x —
Conferență militară, piarului „Extra 

blatt“ i se anunță din Petersburgă, că 
în Jilele treoute s’a ținută aoolo o con- 
ferență militară sub președința Țarului. 
Iu aoâată confereuță s’au primită tâte 
Dropunerile generalului (Gurko, de a se 
ridioa fortărețe nouă dealungulă graniței 
Gaiiției.

—x—
Dela curtea rusescă, din Petersburg 

se anunță: Țarulă și Țarina voră pleca 
în oureudă la Livadia (în Crimea) unde 
voră petrece câteva săptămâni.

— x—
TurburărI socialiste. Din Roubois 

(Franma) se telegrafiez^ cu data de 10 
Martie următorele: Sooietatea „Union 
oat<-lique“, a ținută o adunare privată, 
în oare pătrunseră socialiștii, smulseră 
orucifixulă de pe estradă și arunoară pă- 
mentă peste eiă. Se isoâ o înfricoșată 
înoăerare. Preoții intonară cântece reli- 
giâse. Mai mulțl dintre ei au foBtă ră
niți. Mai multe persons au fostă ares
tate. In crașă domnesoe o mare iri
tare.

Convocare.
Subsorișii convocămă prin aoesta 

pe toți alegătorii dietall români din 
cercurile eleotorale : Aiudului și Vidrei la 
adunarea publică, ce se va ține Joi în 
23 Martie n. o. în Blașiu, în sala hote
lului „Universă11, la 3 6re p. m.

Ordinea de Z‘:
1) Deschiderea și constituirea adu

nării.
2) Disouțiune asupra proiecteloră 

de lege bisericesol și a proiectului de 
lege despre regularea salarieloră învăță- 
toresci dela scâlele poporale.

3) Luarea resoluțiunilorC.
4) închiderea adunării.
Blașiu, 19 Martie 1892.

Vasiliu Olteanu. Dr. Augustinu Bunea. 
Georgia Vancea. Georgia Bărbații.

Cestionariu istoricii*)
de

Nic. Densușianu.
fUrmare).

I
31. Se vorbesce ceva în poporală 

de acolo despre nisoe crai ou numele de:
= Sarmis?
— Gritasiră ?
— Bar eb istă ?
— Decebalâ ?
— seu cu alte numiri asemănate?
32. Spuneau oeva bătrânii, oă în vre- 

mile vechi ună oraiu ore-care s’ar fi u- 
oisă singură în munții de aoolo?

33. Se află cumva pe la țăranii de 
aoolo numele oi i conumele următore:

— Ariapită ? — Biuile? — Bure- 
bista? — Deoebală ? — Daoă ? — 
Dada? — Dabija? Daulă ? — Daza? 
— Dioooomis? — Dorpaneu? — 
Deceneu? — Diege?— Dromiohete?
— Camosioă ? — Cotiso? — Co- 
thela? — Orole (Role;? — Scorilă 
(Corilă)? — Sola? — Sitaloă ? — 
Susagă? — Seuthe? — Sabață? — 
Vezina? — Zalmoxe? — și Zyrase?
— ori alte nume și oonume ase

mănate ?
34. Se află pe aoolo ruine de ce

tăți ou numele de Dava, Duba, Deva, 
Deba, Dota, Doba?

— ori numiri de localități ou ter- 
minațiunea acesta? D. e. Petridava, Ca- 
pidava eto.

35. Se află pe aoolo ceva ierburi 
seu buruieni ou numirile următâre:

— amalustă? — aniassexe? — aprus?
— arboria? — bies? — boudală?
— caropitlă? — oercerafrou ? — ohi- 
novoilâ? — coadamă? — cotiată?
— orustane?' — cuoolidă (cooelid»)?
— dachină? — dieliă? — din (seu 
duu)? — diodelă (diodetă)? — do- 
helă? — dohleă (dolhea Bău disoo- 
pelă)? - draour? — drocilă? — 
fiitofdedelă (fitoftetelă) ? — gouoletă?
— lax (seu Iacă)? — rnantiă? —
mozulă? — ninon? — olrnft? — or- 
miă? — polpum? — priadelă (său 
pegrină)? — prodiornă? — propw- 
dula? — pornâ ? — ratibidă? — ri- 
borastă ? — saliă? — scardiă ? —
soita (ori sobita)? — sohiare? — 
sebă ? — sioupuoex? — simpeax
(simpleax)? — sipotă? —stirzosilă?
— tulbilă? — t'>ră? — tutaetră?
— zired ? — zuosti (seu zuoster, zo- 
nuete)? — ori plante cu alte numiri

asemenea acestora?
36. Se audu pe aoolo în gura po

porului cuvintele:
— sabaia?
— Tirabosci ?
— și ce anume însemneză ouvintele 

acestea ?
37. Se găsescă prin ținutul ă de a- 

oolo vase de pămeută nisiposă, lucrate 
într’ună modo primitivă și arse mai rău?

— ce formă au vasele aceste, și oe 
fală de figuri seu flori euută ne ele? 
(Referentulă este rugată să desemneze aci 
forma și figurile mai obicinuite.)

38. Se găsescă îu părțile de acolo 
arme și instrumente de piâtră?

39. Arme și instrumente de osă ?
40. Arme și instrumente de bronză 

(aramă mesteoată cu zincă), anume :
— esbii? — vîrturl de lănci? — 
pumnale? — busdugane? — cămeși 
de zale? — souturl ? — coifuri? — 
paturi de arcuri ? — ouțite ? — se- 
ourl?—seceri?—c6se? — ciooane? — 
dalte?— pi881oge ferestee eto.?
41. Ori vase de bron ă, anume:
— die? — căldări? — blide?15 — 
tigăi? — gălete?
42. Seu ornamente de bronză, cum 

suntă :
ace? — verigi pentru gâtă ? — și 
pentru brațe? — inele? — cercei?
— mărgele? — breurl? — agrafe 
(fibule seu copcii)? — lanțuri? — 
spirale ?
43. Se găsesoă pe aoolo figuri ded- 

menl, ori de animale, lucrate din metală 
într’ună modă mai grosolană?

44. Oe spuneau bătrânii, din oo țâră 
se aduoeau în veohime armele, instrumen
tele și ■ asele de bronză ?

45. Se vorbesce oeva, oă odată tre

ceau pe aoolo neguțători ou mărfuri qn- 
oăroate pe oămile?

— de unde veniau neguțătorii aoeș- 
tia și încotro mergeau?

46. Spuneau oeva bătrânii, oă odată 
reniau pe aoolo neguțători ou mărfuri 
din India ?

47. Se găsesod în ținutulfl de aoolo 
bani vechi de argintă, înfățișând^ pe o 
parte unii capă barbară ou oordnă de 
lauri, er pe altă parte ună călăreții, sdu 
unu cală.

48 Se află cumva între banii aoeș- 
tia, unii, cari să aibă o coldre sură-găl- 
buiă (argintă mesteoată cu bronză), dr 
alții să aibă o formă concavă?

49. Se găsesoă pe aoolo bani veohl 
de argintă, înfățișândă pe o parte o vacă 
ou ună vițelă sugendă ?

50. La ce fală de bani le Z’cii t®" 
rănii de acolo: bani de ai Daciloră?

— diu ce metală sântă banii a- 
ceștia ?

— oe tipuri, și oe insoripțiunl au?
51. Se află undeva în ținutulă de 

acolo ridioăturl de pămeută numite mo» 
vile, măguri seu gorgane ?

52. Cum suntă așeZate movilele a- 
cestea ?

— în grupe?
— ori în șiră, pe lângă drumuri, și 

la distanțe egale unele de altele?
53 Ce nume deosebită au măgurile 

mai mari ?
54. Ce spune poporulă despre mo

vilele aceste, cine le-a făcută și pentru 
oe soopă anume?

55. Se vorbeBoe ceva pe aoolo, oă 
în movilele aceste, în veohime, s’ară fi 
înmormântată omeni?

56. Se vorbesoe ceva pe acolo des
pre movila lui Novaoă, și unde se află 
movila aoesta?

[Va urma.]

Sciri telegrafice.
Budapesta, 21 Martie. In clu- 

bulâ partidei liberale ’i s’au fă
cută asera mari ovațiunl lui Tisza, 
din incidentul^ ofensăriloră con
telui Gabriel Karolyi contra lui. 
Weckerle și Podmanitzki aduseră 
omagii formale lui Tisza.

Literatură.
A apărută:
In editura librăriei Stein Jănos din 

Clușiu a eșită de sub țipară : Dicționar^ 
maghiară românii („Magyar-român zseb- 
szotâr") pentru șodle și privați, de Oc- 
taviu Barițiu, protesoră gimnasială în 
Năsâudă. Edițiunea II, îndreptată și îm
bogățită. Formată 8° de 210 pag. Pre- 
țulă 1 fi. 40 cr.

„POVESTIRI11 alese și întoomite de 
Petra-Petrescu, 1 voi. 300 pag. prețuia 
75 cr., cu porto 80 or. De venZare la 
administrația Ziarului. — Totă aoi se 
găsesce de vânZsre la aoelașă autoră: 
Studiu din economia națională. Despre 
bănci, operațiunile loră, despre efeote 
și despre burse. Prețuia 45 or.

DIVERSE.
Co’orea sdrelui. Care este oolfirea 

sfirelui ? Savantă suntă divisațl asupra 
aoestei oestiunl. Unii oredă, oă sdrele este 
albastru alții afirmă oft e albă, Profesorulă 
Langley, astronomă americană distinsă, 
oare a studiată radiațiunea și a făoută 
numerdse observațiunl în acâstă privință 
pe muntele Witheney în California, â â-> 
junsă la oonolusiunea, oă lumina imedia
tă seu eetra-terestră a sfirelui, este albă
strie ; cu alte ouvinte, că sârele văZiRd 
de dinoolo de atmosfera terestră apare 
albăstriu. Căpitanulă Abney, a oărui au
toritate în acâstă materiă nu e mai pre- 
josă deoâtă aoeea a profesorului Lan
gley, susține din contră, cu rațiuni es- 
oelente, că lumina sorelui este albă. „Ad- 
huo sub judioe lid est.u Cea oe e dobân
dită pentru sciință, (grație oăutăriloră 
acestora doi savanțl este, oă lumina s6- 
relui este seu albă, seu albastră. Opini- 
unea generală însă înclină oătră afirma- 
țiunile căpitanului Abney.

FrOPrletirfi I>r. Aurel Hăureșianu.

WfiCtOrD. rESPOHSfifiiin.: Gregoriu Săaioru.

CestionariuJ.il
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Cursul la bursa din Viena.

Din 20 Martie 1892.
Renta ung. de aurti 4°/0 . . 115.75
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/(1 95.50

n a D a argint 472% 122.85
oblig. n fl a 'de ost. I. emis. 101.70

n n fl n n n II „ 120.10
a n n n n » HI n —.—

Bonuri rurale ungare ....
fl M croato-slav. . . . 95.70

Despăgubirea dijmei de vin . . —.—
Imprum. ung. ou premii. . . . 97.50

Losurî pentru reg. Tisei și Seghed. 154 75
Renta de hârtie austr. . . . . 145.30

fl „ argint „ ... . 98.80
n „ auro „ ... . 98.70

Losurî din 1860 ................... . 117.10
Aoții de-ale Bftncei austro-ung . 149.-

„ „ „ ung. de credit. 988.—
„ „ „ aust. de credit. 408.50

Argint...................................... 349.65

CLsarsahi

Galbeni imp.................................. 5.70
NapoleondorI •...........................9.63l/2
Mărci imp. germ..........................  59.32 */ 2
London (lire sterlinge) .... 121.20

din 21 Martie 1893.
Bancnote românesc! Cump. 9 54 Vend. 9.58
Argintă remăneaefi •47 9.50
Napoleon-d’orI M 9.58 n 9.62
tlalbinl ■ ■ K 5 58 r. 5 63
R.ut>le rnaoscl M 1 26'/. —.—
Mărci germane 58.70 59,10
Lire turcesc! —.— H _ ,—
Seris tone. „Albina11 —,— —.—

• — 11

A (i

§ 100 care de fânu bună de rîtfi
( se afBă de vândare
O la Alexandru Moldovanii proprietariu în Clnrileu 1
© (Kereliou) comit. Ternavei-micI (Kis-Kukullomegye).

Gara de trenă în apropriere. (P. u. Kerclld-Szt.-Pâl.)
© 74,1-3. (

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvanieia 
ă 5 cr. se potă cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

O O O O O O O O 
Anunciuri 

(inserțiuni și reclame)
Suntu a se adresa subscri

sei administratiunî. In cașul- 
publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scăde- 
mentu, care cresce cu câtu 
publicarea se fece mai de 
multe-orl.

Administrațiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI/

oooooooo

Am onbre a face cunoscută On. publică, ca

de până acuma, sub firma Zsigmond Aron, din strada 
Vămii (în edificiulă Hotelului Europa) îlfl va continua

*
■’

£*

k',4
■;
■

Publicities
Comuna bisericescă națională grecescă din Cetate dă cu 

arendă proprietățile ei cari suntă pe hotarulă Po
iana mărului și constau din edificiulă curială cu depen
dentele sale, 2 mori, grădină, livecți și holde, pe 3 ani ade
că dela «4 April 1898 pană 34 Aprilie 1^6 
pe cale de ofertă.

Reflectanți se provbcă ca se trimită ofertele prove- 
cțute cu vadiu de fi. 60, pană în 10 Aprilie a. c. 10 ore 
a. m. în cancelaria comunei bisericescl târgu cailoră 12. 
Oferte sosite mai târejiu nu se voru considera. Condițiile 
arendărei, descrierea obiecteloră se potă vedea în brele de 
oficiu în cancelaria bisericei.

Brașovă 7 Martie 1893.
Curatori dela biserica națională 

grecescă din cetate

sub conducerea lui Zsigmond Aron. Recomandă On. 
publică confecționarea de haine bărbătesci, 
după moda cea mai nouă și asortimentuiu de diferite stofe 
fine cu prețurile cele mai convenabile. Me rogă de cerceta
re numerosă. Cu deosebită stimă:
68.2-3. MGIOW ML

66. 3-3.

Apa de l£uda

este după cum arată cifrele de mai joșii 
apa amară cea mai cu efectti Și bogată în conținutul^ ei, 

de pe ContinentU.
Ea conține 58'05 gr. părți constitutive solide și cu efectu 
în 1000 grame, o cifră care n’au întrecută nici o apă amară. 

Cumcă Apa-Victoria este cea mai bogată în conți
nută resultă din următbrea analisă oficială.

|y|OSTRE atrăgetore pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, 
cum nu sau mai vedută pănă acum pentru croitori nefrancate.

Eu nu dau rabat de 2’/, seu 8'/, fi. pe metru, nici cadouri croitoriloril, cum facp 
concurența, ci amu numai prețuri fixe netto pe metru pentru ca fiecare muștiriu 
se cumpere bună și eftinti. Poftiți a vi se presenta numai caetele mele cu mustre. 
Totodată avertidesii a Vă pădi de anunțuri ale concurenței pentru iefrioătate.

Stofe gBentrai îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru onoratulti cleru stofe prescrise pentru unifor

mele funcționariloru c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, pos
tavuri pentru biliarde și mese de jocii, loden obicinuita și impermeabila pentru rocuri 
de veoătore, stofe de spălată, pleduri de voiagiu dela fl. 4—14 etc.

Cine voie^ce a cumpăra postavuri eftîne, solide, trainice, din lână 
curată, er nu sdrențe eftine și nu prețcesca nici câta cusutula croitoriului, să se 
adreseze la

Joh. Stikarofsky în Briinn. (Manchesteni austriei.)
Depositii permanentă <le postavuri peste '/, anilione florini.

Pentru a putea apreția marimea și eficacitatea stabilimentului, declara că firma mea 
intreține esportula cela mai mare de postavu din Europa fabricație de 
Kamgarn, mănunțișuri pentru croitorie și o mare legatorie de mustre.

Spre a ve convinge despre tdte aceste învittz pe On. publica a visita localu
rile spațiose a stabilimentului de venture unde sunta ocupate 150 persone.

o»*'  Trimiterea numai cu Ramburse.
Corespondenta în limba germană, boemăt maghiară, polonă, italiană, francesă și 

englesă. 40,9—24.
- ■=-ga*

în o mie grame Cum se îngrijesce pelea feței și perul?
conținutul^.suma

părțilorfl. aed Magnesia 
constitutive sare amară.

Rakdczy .............................
Franz Josef........................
Hunyady Jânos . . .
Elisabeth............................

Isvorulâ Victoria din Buda . .
»
n
n
a

Apă amară de Pfina
Saidschulzer . . .
_A_pa-"Victoria se capelă in t6te

33.33
23.06
24.78
18.44
8.04

12.12
10.96

Farmacia

Budapest Vi. Szabolcs-utcza 19.

Trimete cu prețu de 15 cr. în mărci poștale ** instruc
țiuni detailate despre acesta. Acolo să potă cumpăra 
remedii nevătămătare recomandate de autorități specialiste 
contra pistruiloriî și petelorii de sare

Dermolm-creme prețuia............................
Dermolin (apă de spălatu fața) . .
□ ermolin-pudră..........................................

25
75
30

cr.
cr.
cr.

jg La comande se dă instrucția gratis.— Trimiterea cu rambursa.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

premialii cu cea mai înaltă distincție la tete esposițiiie unde s’a trimișii, e curată destilațiă de vinii 
Beutura de predilecțiă a publicului.

s Budapest, ICîsBso 23.
se pete cumpăra orî amdlemnKi7_ on a 0


