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Interpelațiunea Iui Blasiu Orban.
Brașovă, 25 Ianuariu 1885.

Dacă ară fi mai fostă de lipsă să aducemă 
probe despre aceea, că părerile, ce le-amu des- 
voltatu dilele aceste în articulii: „Românii, Tro- 
nulu și opiniunea publică" sunt intemeiate pe 
starea adevărată a lucruriloră, atunci nu ne pu- 
teamu dori o probă mai tare și mai eclatantă 
ca aceea ce a adus’o Săcuiulu Blasiu Orban prin 
interpelațiunea sa din ședința dela 4 Februariu 
a dietei ungare.

Așa ne trebue. Dacă noi Românii și Sașii 
din Ardălă, într’ună șiră de ani atâtă de lungă, 
n’amfi întreprinsă nici unu pasu serioșii spre a 
documentă înaintea Tronului și a opiniunei pu
blice, că situațiunea, ce ni s’a creatu de cătră 
regimulă ungurescă, mai aleșii dela 1879 încdce, 
a devenită nesuferibilă și că în deosebi din eausa 
curentului nenorocită de maghiarisare poporulă 
nostru trebue să îndure cinică nedreptățirile și 
prigonirile cele mai amare; dăcă noi Nemaghia
rii din Ardălă, cari suntemă încă odată așa 
de număroșl ca Croații, n’amă fostă în stare 
până acum de a află unu mijlocă legală, prin 
care să nimicimă. odată pentru totdăuna tenden- 
țidsele și sistematicele defăimări din partea adver- 
sariloră noștri: trebue să autjimă. adl că noi sun
temă răsvrătitorii, noi clevetitorii, noi acusămă 
nația maghiară înaintea străinătuții, trebue să au- 
<|imu a(jl, după șăpte-spre-(jece ani de maltrătare 
și de asuprire, că poporulă ardelănă este liniștită 
și mulțumită și numai pressa națională română 
și săsăscă ațiță spiritele, numai ea sădesce ura și 
provdcă nemulțămirea în țără.

Acăsta teribilă acusare se pronunța de pe 
tribuna parlamentară, chiar de ună deputată se- 
cuiu din Ardălă. Tăte fiarele din monarhiă o 
reproducă, firulă telegrafică din Peșta o trans
mite în tăte centrele stateloră europene și lumea 
află în anulă Domnului 1885 din nou, că foile 
românesc! și germane din Ardălă nu represintă 
causa poporului loră, ci facă servicii numai duș- 
maniloră din afară, agitândă în contra statului.

Blasiu Orban a primită solia dela Clușieni, 
că se prăpădesce gintea maghiară din Transilva
nia, dacă nu se va cassâ juriulă de pressă din 
Sibiiu, dându-se foile „agitatăre" românesc! și să
sesc! pe mâna loră și a frațiloră loră de cruce 
săcui din Tergulă-Mureșului. Și Blasiu, pe de
plină convinsă că este timpulă ca Ungurii din 
Ardălă să scape și de plaga gazetariloră. români 
și sași, cari le amărăscă se folosesce de
momentă și cere dela ministrulă de justițiă stră
mutarea juriului pentru delicte de pressă dela 
Sibiiu.

Strămutarea acăsta va pără puțină lucru ce- 
loră ce nu cunoscu relațiunile în car! trăimă, 
dăr dăcă se va esecutâ, ea nu însămnă nici mai 
multă nici mai puțină decâtă secvestrarea com
plectă a libertății de pressă încâtă ne privesce pe 
noi cei ce luptămă pentru drepturile poporului 
ardelănă. Căci putemă fi siguri, că dacă este 
vorba ca diariștii noștri să fie judecați de „pa- 
trioții" din Clușiu și din Târgu - Mureșului, 
aceștia în consciința loră ne voră afla vinovați 
ori de câte ori vomă fi citați și acusați înaintea 
tribunalului poporului loră. Ară fi bine dăca 
ne-amă înșelă în acăsta părere, dăr la ce sen

tințe să ne așteptămă în Clușiu și în Târgulă- 
Mureșului din partea unoră .concetățeni, cari pe 
fie-care di cetescă în „Kolozsvâri Kozlony, “ „El- 
lenzăk", „Magyar Polgâr" și în alte decide diare 
unguresc!, că cărturarii români, și sași din Ardălă 
nu țintescă decâtă la distrugerea statului ungu- 
rescă și a națiunei maghiare ?

Voinicosulă Blasiu Orban este membru ală 
oposițiunei estreme maghiare. Acăsta este ună 
semnă ominosii pentru noi, căci de câte ori se 
plănuesce câte ună atentată nou în contra năstră 
cei din stânga estremă suntă, cari inițiăză cam
pania. Acțiunile în potriva năstră suntă totdă- 
una combinate și ne-amă miră fărte, dacii s’ar 
dovedi că d. Tisza de astădată n’a fostă înțelesă 
cu Săcuiulă din Ardălă.

Așteptămă cu nerăbdare să vedemă respun- 
sulă ce-lă va dă ministrulă de justițiă lui Blasiu 
Orbană. Dacă acestă răspunsă va fi favorabilă 
pretensiuniloră ungaro-săcuesci din Transilvania, 
atunci lumină deplină se va face asupra întregei 
comedie, ce se jdcă de ună timpă încdce, de 
când primulă ministru a anunțată „măsurile es- 
cepționale" în discursulă său dela Oradea-mare.

Atunci se va vedă curată și limpede, ca în 
amăcja mare, că tdtă sfara ’n țără, ce au făcut’o 
miniștrii și foile unguresc! guvernamentale în în
țelegere cu ale oposițiunei din incidentulă anun
țatelor măsuri escepționale, n’a fost decât o mane
vră deghisată spre a pregăti și justifica înaintea opi
niunei publice strămutarea juriului din Sibiiu, 
care are de scopă de a despoia pe Românii și 
pe Sașii din Ardălă și de puțintică libertate de 
a se apăra prin pressă în contra încălcăriloră și 
a fărădelegiloră celoră dela putere.

Atunci dovedită va fi și aceea, că procesele 
ce s’au intentată în scurtulă timpă de șăse sep- 
temâni la doue diare române oposițiunale din 
Sibiiu, au fostă numai trase de păru ca să p6tă 
fi folosite pentru scopurile meschine ale celoră, 
cari și-au pusă în gândă să ne spulbere din 
acăstă țără.

CRONICA POLITICĂ.
In ședința dela 4 Februariu n. a dietei ungare, 

deputatulă Blasius Orban a ținută ună discursă cu 
>mare patosă» în contra pressei române. Ună 
Bomână care a asistată la acăstă ședință ne comunică, 
că foia nostră a fostă în prima liniă onorată cu câteva 
«grațiosități* unguresc!. Numitulă deputată a adresată apoi 
ministrului de justițiă următârea interpelare: 1. Are mi
nistru cunoscință că foile române și germane din Ardelă 
predică revolta în contra «ideii de stată maghiară,* in
sultă cu cea mai mare cutezanță națiunea ungară, acusă 
înaintea streinătății și ațîță la ură pe paclnicii locuitori 
ai Ardeiului? 2. Are cunoscință despre aceea, că foia 
română din Sibiiu «Tribuna* dice în numărulă seu dela 
30 Noemvre trecută, că Românii ar trebui să pândescă 
ocasiunea, ca să sgudue din temelii acăstă țără și să se 
unăscă cu dușmanii ei, și că cu totă acăstă trădare vă
dită a patriei jurații din Sibiiu au achitată la 3 curentă 
pe acusați, precum au făcută de 17 an! cu toți câți au 
îndrăsnită d’a agita în contra esistenții statului ungară 
și a insulta națiunea năstră? 3. Are de gândă să caseze 
pe calea ordinațiunei juriulă din Sibiu și în privința delicteloră 
de pressă în Ardălă să declare competente tribunalele cu jurii 
din Clușiu și Tergu-Mureșului ? Său are de gândă, dacă nu 
crede că pote esecutâ acăsta pe calea ordinațiunei, să 
aducă în cameră unu proiectă de lege în acăstă privință? 
Interpelarea se va înmâna ministrului, ală cărui răs
punsă îlă așteptămă cu curiositate.

Totă în acăstă ședință Bela Grunwald aminti, 
că după comunicările unoră foi provinciale o reuniune 
panslavistă pronunțată a arangeată în săptămâna trecută 
în Liptă-St.-Miclăușă o serbare împreunată cu declama- 
țiuni, cântece și jocă, care n’a fostă altceva decâtă o de- 
monstrațiune în contra Unguriloră și a statului ungară. Lu- 
crulu e cu atâtă mai bătătoră la ochi, că acăstă demonstra- 
țiune s’a petrecută în sala edificiului comitatensă, unde 
de altmintrelea nu se manifestă decâtă spiritulă patrio
tismului, Grunwald adresă apoi ministrului de interne 
următorea interpelare: 1. Are ministrulă cunosciință că 
edificiulă publică ală comitatului a fostă obiectă ală de- 
monstrațiuniloră dușmane statului? 2. Are de gândă să 
ia disposițiunile necesare pentru cercetarea faptulu i 
și 3. Are de gândă să ia măsuri ca pe viitoră se nu se 
mai întâmple asemenea cașuri? — Ministrulă Tisza a 
răspunsă îndată, că n’are cunoscință despre acăsta, dar 
că va dispune să se cerceteze casulă, căci se păte că 
patrioții din fruntea comitatului Lipta au fostă amăgiți. 
Va face totă ce-i va sta în putere, ca așa ceva să nu 
se mai întâmple.

*
Piarulă ,Times« primesce din Constantinopolă soi

rea, că Păr ta a adresată o notă circulară cătră 
puterile ce au semnată tractatulă dela Berlină, prin care 
le atrage atențiunea asupra tratamentului rău ce-lă în
tâmpină mahomedanii din partea autoritățiloră române 
și bulgare în teritoriile anectate. Moslimii, dice nota, 
se vădă siliți de a emigra și proprietățile loră se con
fiscă în modă ilegală. înalta Părtă apelăză puteriloră și 
le răgă să intervină pe lângă guvernulă română și bul
gară, ca să se aplice cu dreptate articululă respectivă aiă 
tractatului dela Berlină. Aceeași fâiă primesce o depeșă 
în care se dice, că o deputațiune de mahomedani emi
grați din Dobrogea în Asia mică a predată Sultanului o 
petițiune, rugându-se de ajutoră în contra persecuțiuni- 
loră, vecsațiuniloră și a șicaneloră, ce se dice că trebue 
să-le sufere musulmanii în Dobrogea. Așteptămă se ve
demă ce voră dice organele guvernamentale din Româ
nia la-aceste faime, ce se răspândescă din Constanti
nopolă'.

*
Foile francese află din Roma, că Italianii voiescă 

să ocupe afară de Beilul și de Massauah încă alte cinci 
puncte la Marea roșiă. Se’nțelege că acesta se va în
tâmpla numai după ce va sosi acolo și a doua espedi- 
țiune italiană. Câtă privesce protestulă Porții foile din 
Roma declară că „Mancini nici nu va lua in considerare 
protestulă și nici nu va răspunde la elă.« Ita
lianii susțină că Porta concedândă ca Anglia să ocupe 
la 1882 Egiptulă, nu mai potă interdice acum ocuparea 
unoră puncte la litorarulă Mărei roșie din partea Italiei, 
care a fostă invitată la 1882 a cooperâ cu Anglia. Bate 
la ochi, că ambasadorulă Italiei la Constantinopolă, co
rnițele Corti, a cerută și a primită ună'Concediu de trei 
luni. Se consideră acesta ca ună simptomă, că guver
nulă italiană este așa de sigură că Anglia sprijinesce 
politica sa de ocupațiune, încâtă nu-i pasă multă nici 
de eventualitatea de a se rupe relațiunile sale cu Porta.

*
Din Paris se anunță, că generalulă Briere de 

l’Isle, care conduce operațiunile în Tonching, va porni 
cu două colone asupra cetății Lang-Sou. O colonă va 
merge peste Bac-Lâ, ceealaltă peste Chu, pe unde n’a 
călcată încă picioră de omă civilisată. Fiecare din aceste 
colâne va fi compusă din 6000 ămeni trupe bine disci
plinate și probate în resboiu. Chinesii să fi concentrată 
vreo 20,000 omeni la Lang-Sou, dintre cari numai o mică 
parte sunt esercitați și disciplinați după sistemulă euro- 
penă.

Iubileulti Regimentului românii Nr. 64.
Or ăștia, 22 Ianuariu 1885. 

Domnule Redactoră!
Asistându la serbarea jubileului de 25 de 

ani a înființării Regimentului de infanteria Nr. 64, 
îmi permită de a vă comunică următărele:

A asistată, totă corpulă oficeriloră, precum 
și celu dela Batalionulă ce se află dislocată în
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Alba-Iulia, ținându-se mai multe cuvântări în nu
mele d-lui colonelă și a asistenților^.

Soldațiloră li-s’a datu cu ordinulă de 4b 
nr. 32 din 20 Ianuariu st. v. (1 Februariu) alu 
Regimentului următdrea comunicare în limba ro
mână :

Ostași!
Astădi este unii pătrară de seculă de când în urma 

înaltei ordinațiuni a Majeștății Sale din câte unii Bafa- 
lionă din regimentele de infanteria Nr. 31, 50 și 51 s’a 
înființata Regiment ulă Nr. 64.

Regimentulii serbâză dară astădi jubileulă de 25 de 
ani a esistenței sale tinere, dar gloriâse.

Cu litere de aură și-a eternizată pentru totdâuna 
numele său în istoria răsboiului prin fapte eroice. Fap
tele gloriâse ale strămoșilor^ voștri și ale 
națiunei vâstre, care în tâlă vremea și în cele mai 
periculâse periode a patriei s’a adunată sub stindardele 
împărătesei; curagiulă și eroismulă, venjoșia 
și destoinicia, ascultarea și fidelitatea garan- 
teză pentru sceea, eă dacă apărarea înaltei case domni- 
țâra și a patriei ne-ar chema pe noi astăăî la fapte nouă, 
voi atunci vă veți arăta ca fii și următori demni ei na
țiunei vâstre.

01‘ăștiă, la 22 Ianuariu v. (3 Februariu n.) 1885. 
Cordei, colonelu.

--------O--------

Procesulii de pressă. alu „Tribunei.“
Reproducemă după >Tribuna« discursurile ce s’au 

rostită de cătră acusați, procuroră și apărătoră în pro- 
cesulă ce s’a pertraetată în 3 Febr. n înaintea juriului din 
Sibiiu:

Ioană Slavici: Legea îmi acordă dreptulă de a 
lua cuvântulă, mai înainte de a se face citirea articolu
lui incriminată. Nu potă să înțelegă acestă dreptă de
câtă astfelă, că era în inlențiunea legiuitorului să-i în- 
lesnescă acusatulni, în casulă presentă mie, apărarea. 
Anume nu fapta în sine, ci reaua intențiune e ceea-ce 
legea pedepsesce în persana făptuitorului. D-vâstră sun
teți dăr chiămațl a vă pronunța, dăcă eu în adevără am 
săvârșită cu rea intențiune fapta ce mi se impută. Eu o 
negă acâsta cu tătă hotărîrea, și câtă vreme nu-mi este 
cunoscută motivarea acusării, persistă a susține, că nu
mai o neînțelegere a putută să fie punctulă de plecare 
ală actualei pertractări finale. Decă v’așă fi cunoscută, 
domniloră jurați, așă pute să așteptă în tâtă liniștea ver- 
dictulă d-văstră; elă nu pâte să sune altfelă, decâtă: 
acestă omă nu e capabilă de fapta ce i-se impută. Du
rere insă, trăiescă numai de vr’o câteva luni aici și am 
fostă și în acestă timpă alâtă de ocupată, încâtă ’mi-a 
fostă peste putință să întru în relațiunl cu cercuri mai 
largi. Cei mai mulțl dintre d-vâstră nu mă cunoscă, 
der nici chiar din vedere, nu potă deci să spereză, că 
mă veți judeca după adevăratele mele vederi și inten- 
țiunl. Mă simță der îndemnată a luă încă acum cu- 
văntulă, pentru-ca să vă pună în posițiă de a mă judecă 
dreptă.

Incumetăndu-mă să purcedă la resolvarea acestei 
probleme, sunt cuprinsă de simțămentulă penibilă că mă 
expună să vă supără și să strică totodată causei, pe care 
o representă, mai multă decâtă potă să’i folosescă lu- 
crândă ani îndelungați. Nu mai suntă omă tânără, e 
însă prima dată in viața mea, că suntă silită a vorbi 
în publică. Singură acâstă împrejurare vă va esplica din 
destulă sentimentulă de strîmtorare, de care suntă cu
prinsă în momentulă acesta. Mai stau acum și ca acu- 
sată în fața d-vâstră și am să mă apără în o limbă, 
care ’mi este ce e dreptă, fdrte prețiâsă, der pe care nu 
o vorbescă cu destulă înlesnire. Strîmtârea, în care mă 
aflu, să scuze stângăcia mea. Nu e presumpțiune, nu 
voința mea propriă, ceea-ce mă face să pună răbdarea 
d-vâstră la încercare: mă silesce puterea, căreia ne su- 
pănemă cu Loții.

Stau aici sub greaua acusare de a fi abusată de 
unulă din cele mai frumâse drepturi ale mele, de liber
tatea cuvântului. Dumnezeu ’mi-a dată cuvântulă, âr 
statulă ’mi-a acordată dreptulă de ală rosti în tâtă li
bertatea. Dacă este adevărată, că am abusată de acestă 
dreptă, atunci suntă ună omă stricată, și ar fi o bine
facere pentru mine, ca să mi se iee pentru vii- 
toru putința de a urma relelor mele impulsiuui. 
Nu am însă consciința că voiesc ceea-ce e rău, și e numai cu 
putință’, că fac ceea-ce e rău stăruindă spre bine, 
E cu putință, că vederile, de care sunt condusă în ac
tuala mea activitate, sunt în adevără periculâse, chiar 
criminale; acum însă când e vorba să fiu pedepsită pen
tru ele, este o legitimă apărare, dacă îmi dau silința să 
mă descarcă de vină. Dacă e adevărată, că sunt ună 
omă stricată, acâsta e o nenorocire pentru mine, vina 
însă cade numai asupra împrejurăriloră, în care am cres
cută și care au făcută din mine ceea ce sunt.

Dați-mî voiă să vă indică, spre desvinovățirea mea, 
aceste împrejurări. M’am născută în Viiâgos, în același 
Vilâgos, unde s’a săvârșită la 1849 celebra capitulațiune. 
E ună târgușoră măricelă, cu poporațiune în mare parte 
românescă. O parte mai mică a poporațiunii sunt Ger
mani, așa numiți Șvabi, âr una încă mai mică Maghiari. 
Casa părințiloru mei era aședată într’o stradă locuită 
mai alesă de Maghiari, și încă ca băiâtă mică vorbemă 
cu camarada mei maghiari fotă atâtă de bine limba ma
ghiară ca pe cea română. Pănă la terminarea studiiloră 
mele gimnasiale am trăită apoi necurmată în cercuri ma
ghiare, în care eram bine vă4ută și în care mă simțiam 
bine. Astfelă încă din copilăriă am perdută consciința 
de rassă și m’am obicinuită a căuta numai omulă în â- 
meni și a nu face ca înclinările mele să atârne dela na
ționalitatea celoră ce voră să și-le câștige. Dar singură,

acâstă împrejurare nu ar fi putută să mă aducă pe banca 
de acusați.

Există în comuna nâstră o anomaliă, care a de
terminată vederile mele. Românii, Germanii și Maghiarii 
nu trăiau în pace. Fiesce care dintre aceste trei ele
mente voia să-le impună celorlalte conducerea sa. Ast
felă s’au produsă adeseori lupte, și îmi aducă aminte, 
că pe timpulă, când eram băiată mică, mai multe din
tre rudele mele au fostă puse în lanțuri și duse în ca- 
sematele cetății dela Aradă. Astădi de sigură nu se 
voră fi găsindă în întrega monarchiă decâtă puține co
munități, unde stările sunt atâtă de pacinice ca la noi. 
Cum s’a întâmplată acesta? Când au văzută, că nu potă 
să vețuiască pacinică împreună, âmenii au luată hotărîrea 
de a trăi pacinică unii lângă alții. Ei și-au cjisă: în bi
serică nici odată nu avemă certuri; de ce ore să nu 
aveți, pe câtă e cu putință, și în afacerile comunale, voi 
primarulă și notarulă vostru, âr noi pe ai noștri. Ei 
au luată hotărîre de a face din o comună politică două, 
și ori câtă de straniu ar părea, este în țâra nâstră de 
vr’o 20 ani o comună, care după naționalități e îmi & țită 
în două: Olâh-Vilâgos și Magyar-Vilagos. Românii au 
primarulă loră, primăria loră; Iotă astfelă și ceilalți; 
âr când e vorba de interese comune, se întrunescă re- 
presenfanțele ambeloră comune, — și lucrulă merge. 
Dacă e bine ori rău așa, acâsta nu o vomă hotărî aici. 
Destulă, că eu m’am născută în acâstă comună; nu 
este vina mea, că încă de copilă m’am deprinsă, ca 
fiesce care se-și pună viața după propriele sale înclinări 
la cale; nu este vina mea că am devenită cu desă
vârșire incapabilă de a înțelege oportunitatea unei di
recțiuni opuse aceștia. Devină nervosă, cănd vădă, că 
ună omă vrea să-i impună celuilaltă limba sa, vederile 
sale, conducerea sa, fără ca să resulte din acâsta vre-ună 
folosă fie pentru publicitate, fie pentru viața privată, fie 
pentru cea comună.

Astfelă am fostă crescută. Cu acâstă crescere 
am mersă, ca voluntară la Viena. In casarmă eramă 
peste 30 âmeni tineri, unulă Boemă, altulă Maghiară, 
acesta Italiană, acela Poloneză, erau vre-o i|ece, cincl- 
spre-dece naționalități, eu singură Română; nici odată 
nu m’am simțită isolată; mi-am aflată totdâuna prieteni 
buni între acești âmeni: eram cu toții camarad!, căci 
e în natura omului să răsplătâscă cu iubire iubirea, unde 
o găsesce. Acâsta amă găsit-o acasă, acâsta în armată 
și fotă acâsta în cultura germană, spre care mi s’a des
chisă drumulă la universitatea din Viena. Gothe și 
Schiller, Kant și Schopenhauer și tâte acele spirite mari 
care, eșite din mijloculă poporului germană, atâtă de 
multă au contribuită la ridicarea omenirii, cunoscă nu
mai pe omulă, care este, precum se t|ice, fârte înclinată 
spre răutate; ei însă nu-i împartă pe omeni, după națio
nalitate, în mai buni și mai răi. Ear eu eram prâ 
tînără, lipsită de experiențe, prâ tare înclinată a mă su
pune autorității loră, pentru ca să mă fi întrebată, dacă 
au acești omeni dreptate ori nu? Abia dupăce m’am 
întorsă acasă mi s’a pusă acâsta întrebare, amă 
văzută, că nu aceste vederi predomnescă aici, ci 
altele, care stau în contradicere cu ele. Puțină 
după întârcerea mea în țâră am simțită, că sunt osân
dită a luptâ contra curentului predomnitoră. Nu aș fl 
făcul’o însă nici-odată acâsta, dacă n’așă fi fostă îm
bărbătată prin aceea, că nu eram singurulă represen- 
tant ală vederiloră mele. Stau aici, ce-i dreptă, eu sin
gură, dar nu pentru mine singură: este ună înlregă 
cercă de bărbați, care susțină vederile, pentru care sunt 
dată în judecată. Nu o accentueză acâsta, pentru ca 
să mă desvinovățescă: primescă răspunderea pentru mine 
singură. Vina e însă comună: primescă eu singură pe- 
dâpsa, însă pentru verdictulă d-vâstră nu este indiferentă, 
dacă vina este individuală ori comună.

întrebă acum, ce se cuprinde în acelă articula? Au 
fostă aici în Sibiiu doi omeni răi osândiți Ia mârte: erau 
vrednici de acâsta osândă. Pertractarea însă s’a făcută 
în o limbă, pe care acești omeni nu o cunosceau, pe 
care publiculă din Sibiiu nu o cunoscea ; judecătorii cu
nosceau însă, cunosceau cu,toții limba acusațiloră și a 
publicului; nu era dar motivată necesitatea de a face 
pertractarea într’o limbă, pe care cei în primulă loeă in
teresați nu o înțelegă. Nu 4ică, că acâs'a e o nedrep
tate: nu înțelegă însă cum pâte să concârde acâsta cu 
scopulă urmărită prin pertractare? Dar eu 4ich mai 
multă încă în articolulă încriminată: e rău să se facă 
așa, pentru că 6menii suntă împinși prin acâsta în modă 
fatală să nu-șl iubâscă țâra așa, cum trebue. Intr’ună 
cuvântă, presiunea, ce se face prin acâsta, nu e mo
tivată.

Precum vedeți, domniloră, după crescerea ce mi-s’a 
dată, și după cultura, de care m’am împărtășită la uni
versitate, eu trebuia să o cjRcă acâsta; și totuși, dacă aș 
fi fostă eu singură de părerea acâsta, nu i-așl fi dată 
expresiune, am simțită însă, că nu sunt singură, ci în- 
trâga opiniune publică era pusă în nedumerire.

Mi se va face pâte imputarea, că am voită să-i 
câștigă pe Sași pentru noi Românii. De sigură însă sun
teți convinși, că de acâsta nu pâte să fie vorba. Nu e 
Românulă celă ce vorbesce aici: e omulă. Nu e aici o 
cestiune națională: e una de umanitate. I se face ori 
și cărui omă nedreptate, când nu i-se dau tâte înlesnirile 
apărării. Mi se ia mie, lui Kleeberg ori Marlin, putința 
de a mă apără, mi se ia mie, ca publică, putința de a 
trage folosă din pertractare, când ea se face într’o limbă, 
pe care nu o pricepă. Mi se va 4’ce POfe> c& e lege. 
Eu nu cunoscă legea, care înlocuesce aici limba 
germană cu cea maghiară. Presupunândă, că există 
o asemenea lege, cine ore i-ar putâ luă cetățânului drep
tulă de a susțină, că este rea? Eu Qică, că mă supună, 
dar legea nu pâte să aibă decâtă urmări rele: prin acâsta 
nu agiteză. Acela, care va abrogă acâsta lege și va 
pune alta în loculu ei, acela îi va folosi țării. Acesta e 
spiritulă, în care a fostă scrisă articolulă, și vă rogă, ca 
cetită fiindă, astfelă să-lă înțelegeți.

După aceste notarulă Dr. Albert de Haupt cetesce 
articolulă încriminată.

In acestă articulă se dice că suntă 700 de ani de 
când Sașii au întemeiată Sibiiulă, centrală loră de cul
tură, 700 de ani viața de aici a fosLă germană și ger
mană a rămasă pănă în (jiua de astăzi. Acum după 700 
de ani doi Germani (Kleeberg și Marlin) fiind osândiți la 
mârte prin furci procesulă li să face in limba maghiară 
pe care nu o înțelegă. Se accentuâză apoi principială 
publicității pertractăriloră finale și se dice că s’a dată o 
grea lovitură consciinței publice a Sașiloră pertractân- 
du se în Sibiiu ună procesă într’o limbă pe care ei nu o 
nțelegă. După aceste reflesiunl ur.mâză partea încriminată 
a articulului ce s’a publicată în corespondența nâstră 
de erl.

Vice-proeurorulă Tribns, după o mică introducere 
elice:

Astădi, când dreptatea penitențiară încă nu și-a 
eserciată funcțiunea, însă totuși a 4'sh cuvântulă celă 
dintâiu și seriosă, stămă încă sub impresia acelei drame 
grâznice, care s’a predată aici în forma procesului cri
minală ,Marlin-Kleeberg,« a acelei icâne întunecate a su
fletului omenescă, care, mă miră, se pune în fruntea unui 
articolă politică, ce respiră dușmănia! A fostă o cestiă 
de interesă generală, care a putută servi spre aceea, de 
a câștigă atențiunea publicului dela începută pentru acestă 
articolă. De altă parte permiteți-ml de a conclude, că 
d-lă autoră chiar prin maniere, cu care a ilustrată acâstă 
icână întunecată, a putută să credă, că va câștigă ini
mile cetitoriloră săi germani, — cari astăcjl sunt judecă
torii lui, pentru vederile sale. Eu sunt însă convinsă, 
că în inimile acestoră cetitori germani locuesce cu multă 
mai multă simță de dreptate, decâtă să trâcă cu vederea 
vinovăția unui omă, pentru că elă are simpatii germane. 
Dacă d-vostră încă veți fi de vederile acestea, nu o sciu, 
spereză însă, că veți fi, dacă veți urmă cu atențiune 
mersulă cugeteloră din articolă.

Acela incepe cu descriere falsă a procesului Klee- 
berg-Marlin. Eu sunt gata de a documenta, că afirmă 
neadevărulă, și apoi elă dă expresiune durerii și părerii 
de rău, că aici în leagănulă unei vieți nemțescl de șâpte 
sute de ani, acestă viață nemțâscă trebue să se stingă, 
și în fine erumpe fără nici o logică în exclamațiunea, că 
nu Nemții, precum ar trebui să presupui, ci Românii 
suntă constrânși, de a căuta dușmani, și a-i câștigă pre- 
tutindenea dușmani. Eu credă, domnii mei, că d-vâstră 
veți respinge presupunerea acâsta cu indignațiune, eu 
credă că dacă veți urma acestui sfată, ați esclama; 
.Dârnne apără-mă de prietini, că de dușmani mă voiu 
apăra eu!« Căci autorulă totă nu va voi să afirme, că 
dacă pertractarea finală în procesulă Kleeberg-Marlin s’a 
făcută în limba maghiară, ar fi dată prilegiu ca Românii 
să devină într’o ură ârbă în contra statului maghiară, âr 
altă causă d-lă autoră nu a înșirată.

Nu pâte remânea ascunsă pentru d-vâstră nici aceea, că 
articolulă voiesce a executa în praxă misiunea, de a câș
tiga dușmani statului maghiară. Elă nu caută remediu 
pentru plângerile sale în luptă parlamentară-constituțio- 
nală, nici în împreunarea cu ârecare dintre partidele par
lamentare, cari se combată în totă statulă constituțio
nală, ci d-lă autoră se silesce a câștiga patriei sale duș
mani afară de fruntarii, în străinătate Spre ce altceva 
a putută să’i servâseă reflectarea, că pe partea Români- 
loră stă numai România cea mică, âr pe partea Germa- 
niloră marea Germaniă. E și trebue să fie permisă în 
ori și care stată libera desvoltare a partideloră; trebue 
să-le, fie permisă a se uni, chiar spre răsturnarea unui 
sistemă, a unui regimă momentană, chiar spre reforma
rea unoră instituțiuni constituționale pe cale legală; sta
tuia însuși trebue însă să fie înaintea ori și cărui cetă- 
țână sfântă, și patria trebue să fie, unâscă-se elă în 
lupte cu ori și care partidă, neatacată. Eu credă, că 
acesta nu are lipsă de motivare; mie-mi lipsescă cuvinte 
pentru așa ceva/ și eu numai cuvintele marelui poetă le 
potă reproduce: »Dacă voi nu o simțiți, nu o veți a- 
jungel< Și care predă acuma publicității ună astfelă de 
articolă, în carele se (jice limpede și respicată: trebue 
să pândimă după prilegiulă, de a clătina statulă maghiar 
din temeliile sale, trebue să-i câștigămă dușmani, trebue 
să ne aliămă cu dușmanii lui, spre ală răsturnă, — vă În
trebă, acela, carele (Jice acâsta, nu agitâză?

(Va urma).

Interpelația d-lui Vaida și „Ellenzek.“
Amă comunicată în fâia nâstră, că în adunarea 

generală a comitatului Coșiocnei d. Vaida a făcută o in
terpelare în privința reuniuniloră de maghiarisare și a 
propusă să se râge guvernulă, ca să nu întărâscă statu
tele astorfelă de reuniuni și totodată funcționarii, dela 
prefectă pană la celă din urmă, să nu ia parte în ast- 
lelă de reuniuni. Sârtea propunerei o cunâscemă, ea a 
fostă respinsă.

In contra d-lui Vaida »Ellezâk< scrie ună articulă 
de fondă plină de focă și de cătrană — cum îi e da
tina să scriă în contra Româniloră — și 4*ce între altele 
că d. Vaida e odrasla unei nobile familii ungurescl (?) va- 
achisate, molivândă prin acâsta necesitatea reuniunei de 
maghiarisare. Propunerea diui Vaida, c)ice cătrănită 
fâia clușiană, nu însemnâză altă ceva decâtă ca guvernulă 
unguresc să interdică națiunei ungurescl de a rămânea 
ungurâscă. Istoria cunâsce de o miă de ani Ungaria ca 
ungurâscă. Nâmulă ungurescă a imprimiată acestui stată 
marca sa națională, acestă nemă a creată și a susținută, 
în mijloculă furtuniloră milenare, statulă, a creată însti- 
tuțiunile sale politice, de stată și sociale, și’a creată 
cultura sa. Acestă nâmă, acâstă națiune începe acum 
să-și recucerâscă drepturile sale naționale răpite ună
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cârdu de vreme; în parte națiunea și-a eluptatU erăși 
independența sa de stat!; ea vrea să fie dâmna sorții 
sale; dar pentru redobândirea statului călcata în piciore 
de forța streină, nâmurile de limbă nemaghiară din acâstă 
țâră n’au vărsată nici o picătură de sânge, din contră 
ele au întinsă mână de ajutoră pentru apăsarea țării și 
au intrată în solda forței streine. Cu fote acestea Un
gurii împartă libertățile și drepturile cu elă. Pote ună 
Nemaghiară să ceră cu consciința liniștită dela 
ună Maghiară, ca acesta să primâscă apatică decă
derea nemul! său? «Nu,* strigă «Ellenzâk,* acesta 
nu o păte cere dela elă nici pangermanulă Sasă, nici 
dacoromanulă Valachă, nici panslavistulă Croată. Și dacâ 
o ceră, înainte numai. In cele din urmă și noi avemu 
dreptul! de a trăi, dacă ei au dreptulă să pândăscă după 
viața propriei loră patrii.* «Ellenzâk' amintește apoi, 
că guvernul! a aprobată statutele «Albinei*, ale reuniu- 
nei «Opinca*; amândouă instituțiunile urmărescă tendințe 
românesc!, și ceea ce e permisă altora în acăstă direc
țiune, Ungurilor! să le fie oprită în țâra loră propriă? 
Reuniunea de maghiarisare este tocmai necesară consi- 
derândă cașul! lui Vaida, pentru ca să se înăbușâscă 
ori ce altă degenerare.

Acesta este cuprinsulă articolului rătăcitului «Ellen- 
zek«, pe care ne reservămă a-lă lumină în numărul! 
viitoră. »

-------O-------

SOIRILE PILEI.
Ni se scrie, că Românii din Sibiu și jură voră da 

în 10 Februariu n. în sala hotelului dela Impăratulă Ro- 
maniloră ună banchetă în onârea redactoriloră G. Bariță 
și I. Slavici.

—0—
In cerculă de asentare ală orașului Brașovă tra

gerea la sorți se va face Marți în 10 Februariu n., îna
inte de amâdi la 9 6re în sala magistratului. La tragerea 
sorțiloră se voră presenta numai tinerii de clasa I a 
etății, adecă cei născuțl în 1865. Pentru cei absenți 
păte trage sorțulă tata său ori ce altă rudă, după cum 
le va conveni.

-0-
«Pester Lloyd,* scriindă despre procesulă «Tribu

nei,* (Jice că jurii din Sibiiu si-au câștigată renume în 
tătă țâra. Amintesce apoi ună discursă ținută de curând! 
în dietă în contra juriului pressei, dândă cu acâsta a se 
înțelege că juriulă trebue neapărată cassată. Lucrulă e 
ușoră de esplicată: se caută pasă cil pasă motive pen
tru a-șl justifica ministrul! Tisza luarea măsuriloră escep- 
ționale.

—0—
Ni se comunică, că în Poiana-mărului în cârciuma 

lui A. P. s’ar fi comisă ună omoră. După o altă ver
siune mortală ar fi victima unei bătăi întâmplată în a- 
fară de cârciumă. Casulu se anchefâză. Mediculă bă- 
nuesce că omorul! s’ar fi comisă chiar în cârciumă.

—0—
De asemenea ni se împărtășesc e, că în Zârnesel 

încă s’ar fi comisă ună omoră, causată de necredința 
unei femei.

—0—
După resullatele manipulării vamale la oficiulă de 

vamă din Brașovă s’au esportată în 1884 în România 
47 miliăne klgr. față cu 40 mii. în 1881. Din acestea 
se vină pe băuturi 1.238,000 klgr., pe sticlăriă 960,000 
klgr., pe lemne 978,000 klgr., pe funii și sfori 798,000 
klgr., pe legumi, pome ș a. 787,000 klgr., pe ină, câ
nepă ș. a. 709,000 klgr. (din care 529,000 klgr. pânză 
de împachetată), pe hârliă 630,000 klgr., pe mărfuri de 
lână 222,000 klgr., pe pele lucrată 77,000 klgr. Impor- 
tulă a fostă în 1884, 44.708,000 klgr., pentru care s’a 
plătită vamă 112,000 fl. față cu 24 milione în 1881 pen
tru care s’a plătită vamă 75,000 fl. Mai multă s’au im
portată cereale (22.118,000 klgr.). Esportulă în genere 
a fostă mai mare ca în cei 10 ani din urmă, dar se 
arată o scădere în unele articule.

—0—
Camera advocațiloră din Clușiu a adresată minis

trului de justițiă cererea pentru construirea unui paiață 
ală justiției în Clușiu.

—0—
Foile clușene spună, că țplerulă din Suciacă I6nă 

Rusu a fostă atacată în strada Pata din Clușiu,’ bătută 
de m6rte și jătuită de manta, pălăria și de bănișorii ce’i 
avea la elă. Nenorocitulă a fostă dusă în spitală, âr 
făptuitorii, cari s’au prinsă, în arestă.

—0—
Comisiunea de petiții a senatului română, cercetândă 

plângerea comersanțiloră de porci în privința șicaneloră 
ce li se facă la exportul! acestoră vite în Austro-Ungaria, 
a decisă în unanimitate să recomande petiția guvernului, 
atrăgendu-i atenția asupra conținutului ei.

—0—
«Românului* i se scrie din Vernon (Francia) că 

la 17/29 Ianuariu s’au pornită la Bucuresci cărțile răpo
satului Ubicini date bibliotecei române. Numărulă loră se 

urcă la 1100 volume și vr’o 300 broșure. Colecțiunea 
completă a «Monitorului oficială’ română și a «Româ
nului* au fostă trămise la Parisă, după cererea legațiu- 
nei române.

—0—
In sera de 2 Februariu n. a isbucnită foc în tea-ă 

trulă Vienei. Din norocire s’a putută repede stânge, 
pănă a nu afla publiculă, care fundă numerosă, s’ar fi 
putută întâmpla mari nenorociri.

—0—
In contra lui O’Donovan Rossa, capulă Fenie- 

niloră din Statele-unite americane, a comisă unu atentată 
o femeă tinără de 24 ani cu numele Yeslet Dudley 
trăgând! asupră’i e’ună revolveră, așa că glonțulă i-a in
trată în spinare. Este constatată, că ea n a comisă eten- 
tatulă din răsbunare. ci din altă motivă. Ea este o în- 
grijilore într’ună spitală din New-York și se dice că 
sufere de parocsismă și că a fostă odată în casa nebu- 
niloră. țfiarele americane își esprimă părerea de rău 
asupra acestui atentată. O’Donovan Rossa se află mai 
bine și se c.rede că va scăpa cu viață. Atentatorea e 
arestată.

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE.
De lângă Reghinul! săsesou, 16 Ianuariu 1885.

Proverbulă dice: să ferescă Dumnezeu ori și pe 
cine de rușinea târgului. Intr’o Joi din săptămânile tre
cute, di în care se ține târgă de săptămână în Reghi- 
nulă săsescă, s’a întâmplată ună casă vrednică de în
semnată. In contra fraților! Alexandru și Iosifă Boeriu, 
comerciant! în Reghinulă săsescă, pentru datoriă a fostă 
ordinată din partea judecătoriei Reghinului săsescă se- 
cvestrarea obiecteloră aflătdre în boltă (prăvăliă) și cu 
ducerea în deplinire a aceleia a fostă încredințată exe
cutorul! dela judecătoria reg. susnumită George Sceopul! 
pre lângă între venirea advocatului sasă acusătoră (din res
pectă cătră persână numele îl! tacă) din Reghinulă săsescă. 
— Aceștia, mergândă la fața locului în bolta susnumițiloră 
fără martori, au aflată dintre acusați numai pe unulă față, 
căci celălaltă era dusă în piață spre a face cumpărări. Mai 
înainte de tâte dară executorul! George Sceopolă, după da
tina legii, a făcută cunoscută respectivului pentrn ce îl! 
încomodâză. La acâsta acusatulă i-a dată răspunsă, că 
deârece dânsulă este numai ca ajutoră în boltă și prin
cipalul! nu se află față, precum nici decisiunile judecă- 
torescl nu sună pre numele dânsului, atât! esecuforulă 
câtă și advocatul! acusatoră să aștepte pănă ce va veni 
proprietarul! adevărată ală boitei, și apoi după acea 
să’și facă treburile.

S’a luată răspunsul! aceluia spre cunoșcință din 
partea executorului și a advocatului ori ba, nu se scie. 
Destulă alâta, că după cum am! disă mai sus! martori 
de față nu erau, și esecutorulă George Sceopulă, s’a 
dusă să caute martori, er advocatul! a rămasă în boltă, 
pe semne să păzescă, ca nu cumva acuzatul! să ascundă, 
ceva din obiecte. Der după ce s’a depărtat executorul! 
de acolea, numai decât! acusatulă l’a provocată pe ad
vocată să iasă din boltă afară, pentru că dânsulă voiesce 
să închitjă bolta și să mârgă după frate-său spre a-lă 
chemă să fie față la înregistrarea obiecteloră; — advo
catul! nu a vrută să urmeze provocării, și așa comer
ciantul! eșindă din boltă afară, — pre advocată l’a în
chisă ecolo «în boltă* și pre când a venită executorul! 
George Sceopulă a aflată bolta închisă, — era advoca
tul! strigă și se rugă, ca ori și pe ce cale să-lă elibe
reze din închisâre. Atuncea esecutorulă George Sceo
pulă, confusă cum era, a fugită la lăcătușul! Georg 
Kaiser și l’a rugată să mârgă cu instrumentele să des
facă ușa dela boltă, acesta însă a răspunsă, că în așa 
ceva nu se amestecă; a fugită la lăcătușul! Anti, dela 
acesta încă tot! acel! răspunsă l’a primită, — și tot! 
așa și dela alții, — Advocatul! era închisă în boltă, — 
publiculă se adună în numără mare, ca la o minune — și 
advocatul! rămase totă închisă, până ce veniră comercianții 
frați Alexandru și Iosifă Boeriu și au deschisă ușa dela boltă 
eliberându-lă. Advocatul! văcjendă mulțimea de âmenl ce se 
adunaseră ca într’o <fi de tergă privind! ca la o minune, de 
rușine și-a învălită capulă în căpută și s’a depărtată lă
sând! pe ceilalți acolo, nu multă după acea sa depărtată 
și executorul! fără a fi făcută vr’o ispravă.

Și iată așa, atât! istețul! executor! dela judecăto
ria reg. a Reghinului săsescă George Sceopulă, om! cu 
apucături mari, câtu și advocatul! omă de sciință înaltă, 
au fostă păcăliți de numiții comerciant.!. Insă cu acâstă 
comediă nu s’a finită, căci frații Alexandru și Iosifă 
Boeriu pe advocatul! actor! l’au pîrîtă pentru 
60 de fl. v. a. care sumă de bani respectivii 
afirmă că le lipsesce din cassa în care dînșii 
îșlpăstreză banii. — Urmarea se va vedâ. — 
Proverbul! dice: «că sâ’lă ferescă Dtjeu ori și pe cine 
de rușinea târgului.* —tt—

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.*)

Londra, 6 Februariu. — Ună comunicată 
ală ministerului de răsboiu confirmă căderea Char- 
tumului întâmplată la 26 Ianuariu n. Când tru
pele englese au ajunsă la 28 Ianuariu n. înantea 
Chartumului, locul! era ocupată deja de ini
mică. Despre sdrtea lui Gordon nu se scie ni
micii. Se va țină ună consiliu de miniștri. Popo
rațiunea este fdrte agitată. Mare îmbulzâlă de 
bmeni este înaintea biuroului diareloru.

------o------

DIVERSE.
LOGODNĂ. — Sâmbetă sâra se va celebra în si

nul! familiei d-lui Diamandi Manoie logodna fiicei 
d-sale a domnișorei Mar ia cu domnul! Doctor! în me
dicină George Baiulescu.

Le urăm! lâte fericirile!
Mișcarea poporaținnei din România în anulă 1882. 

— După statistica oficială, publicată acum de curând!, 
mișcarea poporațiunii în anul! 1882 a fostă următorea: 
Căsătorii: 44,242, din cari 5,523 pentru poporațiunea 
urbană, și 38,719 pentru poporațiunea rurală; nascerl: 
189,220, din cari 31,135 pentru poporațiunea urbană, și 
158,085 pentru poporațiunea rurală; morți: 132,411, din 
cari 27,445 pentru poporațiunea urbană, și 104,956 
pentru poporațiunea rurală. Escedentulu der între nas
cerl și morți, in 1882, este de 56.809. Comparând! 
acestă statistică cu cea din anulă 1881, găsim! că 
numâruiă căsătorieloră a crescută în 1882 cu 2,175. 
Acâstă crescere a fostă numai pentru poporațiunea 
rurală, căci pentru poporațiunea urbană numărulă că
sătorieloră în 1882 a fostă mai mică cu 104 decât! 
cel! din 1881. Diferința nasceriloră, între cei doi ani, 
este de 2,784 în mai puțină pentru anulă 1882, și a- 
câsta în paguba poporațiunii rurale. Mortalitatea însă în 
1882 a fostă cu multă mai mare; astfel! în 1881 la 
192,004 nascerl au fostă 123,390 morți, pe când, în 
1882, la 189,220 nascerl au fostă 132,411 morți, prin 
urmare o diferință în mai multă pentru anulă 1882 de 
9,021, la care mai adăogândă încă și diferința nasceri
loră între acești doi ani, ajungem! la ună totală, în pa
guba crescerii poporațiunii de 11,805.

0 îndoită sinucidere. — In departamentul! Mans, 
în Francia, Vinerea trecută, ună bărbat! și o femeă, 
amândoi tineri, îmbrăcațl forte bine, se presintară la d-na 
Goujon, pe strada Acces-du-Bourg-Bele, și cerură ca să 
închirieze o cameră, care era anunțată afară pe un! pe
tecă de liârtiă, ca odaiă de închiriată. In aceeași sără 
se instalară sub numele de d-lă și d-na Budan și plă
tiră luna înainte. Dânșii rugiră pe d-na Goujon! să le 
cumpere cărbuni de lemnă pentru ,a se încăldi.* D-na 
Goujon cumpără chiar a doua di cărbunii ceruțl și îi 
sui în camera noilor! chiriași. Sâmbătă și Duminecă 
petrecură în plimbări cu trăsura și scriindă scrisori. 
Nimic! anormală nu se observa în atitudinea lor!; ase
menea fu și Luni. In nâptea de Luni, d-na Goujon 
audi o lovitură secă, pe care o atribui repedei închideri 
a unei uși. lucru de care nn se îngriji. Marți dimineța 
duse ca de obiceiu tinerilor! ceșcile cu ciocolată. Nimeni 
nu-i răspunse. Dânsa reveni de mai multe ori, și, în 
sfârșită, temându-se ca să nu se fi întâmplată vre-o 
nenorocire, spuse lucrulă bărbatului ei și unui ve
cină. Aceștia încercară în zadar! să deschidă ușa, 
în dreptulă căreia se pusese pe dinăuntru ună du
lap!. Din curte, putii cu ajutorul! unei scări să 
se uite în odaiă și vădii pe amândoi tinerii în cămăși 
pe pată. In același timp! ună greu miros! de cărbuni 
îi înecă. Brigadierul! gendarmeriei fiind! vestită, pătrunse 
în odaiă. Pe pată în fața ferestrei se aflau amândouă 
cadnvrele, ală lui Budan și ală amantei sale. Budan 
ținea în mâna dreptă ună revolver! care avea ună glonț! 
descărcată. Mâna stângă ’i atârna afară din pată. Sub 
bărbiă, glonțulă făcuse o gaură prin care cursese o mul
țime de sânge. In crescetul! capului glonțulă făcuse o 
ridicătură. Tânăra, în cămașe ca și amantulă ei, se ve
dea a fi fostă violentată. Pe sobă erau trei scrisori: una 
d-nei Goujon, una d-lui Budan, cultivator! la Guecelard și 
a treia văduvei Ainault a Neuil, cumunâ Peret, fără vre-o 
altă arătare. Scrisdrea adresată domnei Goujon a fostă 
deschisă de cătră d. Fournier, comisari! polițienesc!. In 
acâstă scrisâre d. Budan ruga pe d-na Goujon să trimită 
pe celelalte două, asigurând’o că i se va plăti tot! ce i 
se va datora. Părinții săi îi voră esplica motivul! ne
norocitei loră hotărîri. Doctorul! Feneant, conchide că 
a fostă ună îndoită sinucidă, prin revolveră întru câtă 
privesce pe Budan și prin asfixie întru câtă privesce pe 
amanta sa. In buzunarele hainelor! se găsi o cartă de 
visită cu adresa următdre: Budan, adjutant! în ală 
125-lea de liniă, Poitiers; și o scrisore a unui prie
tină vorbind! de o femeiă care venise să întrebe de dân
sulă la casarma din Poitiers și lăsase o vorbă pentru 
densul! la sergentul! de gardă. Sinucisul! este în ade
văr! Louis Budan, în verstă de două-deci și oplă de 
ani, adintantă în ală 125-lea de liniă, născută la Guece
lard, unde tatăl! său este cultivator!. Dânsul! a fost! 
recunoscut! de cătră fratele său chemai! prin telegramă. 
Acestui tânără îi fusese refusață de cătră familia sa au- 
trisațiunea de a se căsători cu o amantă a sa care îi 
făcuse ună copilă la Guecelard. Fata se numesce, după 
cum se crede, Eugenia, fiind! că astfel! o numea Budan. 
Câtă despre numele ei de familie se presupune a fi Ai
nault. Dânsa părea că are 18 până la 20 de ani, însă 
d-nei Goujon îi declarase că are două-cjecl și trei de 
ani. Budan părăsise, se dice, în chip! neregulată regi
mentul! seu. ________________________

Editor!: laeobă Mureșiauu.
Redactor! responsabilă: Dr. Aurel! Mureșianu
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Februarie st. n. 1885.
JSursa de SSucurescl

Cota oficială dela 23
98.60
94.40

Cursulu la bursa de Vieua
din 5

Rentă de aură ungară6°/0 
Rentă de aură 4°/0 . . . 
Rentă de hârtiă 5°/0 . .
Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 146.25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de os tu ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.10

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 122.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 107.75 

Bonuri rurale ungare . . 102. — 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarelOl. - 
Bonuri rurale transilvane 101.25

Bonuri croato-slavone . . 100.— 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................
împrumutul^ cu premiu

ung................................. 118 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.— 
Renta de hărtiă austriacă 83.45 
Renta de arg. austr. . . 83.95
Renta de aurii austr. . . 106.70 
Losurile din 1860 . . . 138 —
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  866.—
Act. băncel de credită ung. 313.25 
Act. băncel de credită austr. 303.6,0 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.80
Napoleon-d’ori................9.77 — |
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 j
Londra 10 Livres sterlinge 123.60 ; Bancnote austriace contra aură

98.50 română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural na/a]

H

»

Renta
Renta

>
împr.
Credit

>
>

’ » ' 10,' 
Banca națională a Români 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

* » > Națională
Aură..........................

Ianuariu st. v. 1884.
Cump. vend.

92
88
31
96’/4
83ya
931/a
94
83

ei
270
206

13ya«/0

Cursulu pieței Brașovă
din 6 Februarie st. n. 1885.

Bancnote românesc! . 
Argint românesc . . . 
Napoleon-d’ori .... 
Lire turcesc!.................
Imperial!.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. »Albina* 
Ruble Rusesc! .... 
Discontulă » 7—10 °/o pe ană.

Cump. 8.60 Vend . 8.62
8.45 > 8.50

> 9.75 > 9.77
> 10.98 » 11.—
> 9.98 > 10.—
> 5.70 » 5.76
» 100.50 » 101.—
> 128.— > 129.—

kNumere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 
ria lui (xross (în casa prefecturei.)

abjwcbj dih pkjbtubî
3

prîvitoră la „petrile de moră“ massive de cremene din ,,Ciceu,“ fosta cetate 
a lui Petru Rareșiu în 1526, ce se află de venejare în 

DepositulU de Petrii de Moră 
ală lui

Cu W gata j0sifil BIedy în De?in- C„ rambursare.
----------v--------- Petrii «le nstfiră perfecții cioplite. ---------- .---------

Hersulâ trenuriloru

înălțimea petrii î n metri i ș i p o 1 i c a_r|Grosimea

in
metri

poli
cari

0.151/3
6"

0.18
7"

0.21
8"

0.24
9"

0.26
10"

0.29
11"

0.32 
12"

0.34 
13"

ll 
- 

O 
<

0.40 
15"

<1.42 
16"

0.45 
17"

0.47
18"

frt cr. frt cr. frt Cl*. frt Cl’. frt Cl’. frt cr. frt cr. frt cr. frt cr. frt cr frt cr. frt cr. frt cr.

0.95 36" 16 20 18 90 21 60 24 30 27 — 29 70 32 40 35 10 37 80 40 50 43 20 45 90 48 60
0.97 37" 16 50 19 25 22 — 24 75 27 50 30 25 33 —■ 35 75 38 50 41 25 44 — 46 75 49 50
1.00 38" 16 80 19 60 22 40 25 20 28 30 80 33 60 36 40 39 20 42 — 44 80 47 60 50 40
1.02 39" 17 10 19 95 22 80 25 65 28 50 31 35 34 20 37 05 39 90 42 75 45 60 48 45 51 30
1.05 40" 17 40 20 30 23 20 26 10 29 — 31 90 34 80 37 70 40 60 43 50 46 40 49 30 52 20
1.07 41" 17 70 20 65 23 60 26 55 29 50 32 45 35 40 38 35 41 30 44 25 47 20 50 15 53 10
1.10 42" 18 — 21 — 24 — 27 — 30 — 33 — 36 — 39 — 42 — 45 — 48 — 51 — 54 —
1.12 43" 18 30 21 35 24 40 27 45 30 50 33 55 36 60 39 65 42 70 45 75 48 80 51 85 54 90
1.15 44" 18 60 21 70 24 80 27 90 31 — 34 10 37 20 40 30 43 40 46 50 49 60 52 70 55 80
1.17 45" 18 90 22 05 25 20 28 35 31 50 34 65 37 80 40 95 44 10 47 25 50 40 53 55 56 70
1.20 46" 19 20 22 40 25 60 28 80 32 — 35 20 38 40 41 60 44 80 48 — 51 20 54 40 57 60
1.22 47" 19 50 22 75 26 — 29 25 32 50 35 75 39 — 42 25 45 50 48 75 52 — 55 25 58 50
1.25 48" 19 80 23 10 26 40 29 70 33 — 36 30 39 60 42 90 46 20 49 50 52 80 56 10 59 40
1.27 49" 20 10 23 45 26 80 30 15 33 50 36 85 40 20 43 55 46 90 50 25 53 60 56 95 60 30
1.30 50" 20 40 23 80 27 20 30 60 34 — 37 40 40 80 44 20 47 60 51 — 54 40 57 80 61 20
1.32 51" 20 70 24 15 27 60 31 05 34 50 37 95 41 40 44 85 48 30 51 75 55 20 58 65 62 10
1.35 52" 21 — 24 50 28 — 31 50 35 — 38 50 42 — 45 50 49 — 52 50 56 — 59 50 63 —

Fie-care petră cum iese din baiă cioplită numai din grosă și negăurită, este mai eftină cu 6 fl.
Transportate ia gara călei ferate în ®eșiu.“

Comandele se efectuescă pe lângă anticipațiă de 10 fl. de bucată, cu care 
ocasiune se aviseză calitatea, mărimea petrei, și la cele cioplite și lărgimea găurei, precum 
și aceea, că la ce felă de moră or! măcinișă este de lipsă?

Observă, cumcă renumitele petrii din Ciceu, cari prin mine s’au probată in 
12 ani, precum s’au aflată in locurile până acum folosite ca cele mai excelente, și 
întrecă în calitate totă felulă de alte petrii, au cea mai prețiosâ însușire a gropișo- 
reloră ori poriloră și destulă tăriă, care in nenumărate cașuri obvină ca cele mai țapene 
și gropicidse, prin urmare s’ar putea împărți in mai multe clase, dară pentru scopul 
procurărei mai ușore le înșiră in 4 sorturi: 1. de totă massive, 2. cu pori mici, 
3. cu por! mijlocii, 4. cu pori mari, și car! corespundă la totă felulă de măclnișu.

Mai incolo, ca la ori ce felă de măcinătură petrile nu să lipescu, și la mă- 
cinatulă ordinară incă sporesce fă;na mai multă, ca or! și ce petră până acum cunoscută.

Mă rogă de concrederea comandatoriloră cu atâtă mai vertosă, că cu oca- 
siunea trimiterei comandeloră voiă stărui ca petrile comandate se indestulescă pe 
p. t. comandatorl prin cari să le meriteză încrederea și in viitoră.

Comandele se adreseză la
IO SIF U B L E DI.

de positorulă petriloră de morăînDeșiu,unde este postă, cale ferată și telegrafă.
Observă, că suntă petrii de vendulă, dar nu suntă adevărate, genuine, numai 

acestea ale mele.
Notițe de prețuri se trimită franco ori cui cere.

IOSIFV ELEDT,
areiulatoru minei do petrii do moră și maestru de zidire de mori.

Mai pe nimica 
am cumpărații 1980 bucăți 

ceasornice fi ne 
prin licitațiune dela una din cele mai 
mar! fabric! din Geneva, în urma că
reia mă aflu în plăcuta posițiă de a 
pute trimite doritoriloră cu promteță 
cele mai fine și de batjocură eftine 
ciasornice, a căroră capacur! au fostă 
costată mai multă decâtă costă as- 
tădi întregulă.

Numai pentru fl. 5.10 ună ceasornică cilindru 
din aură franțuzescă Double, seu Nikel de argintă, 
fină gravată și guillochat, pe minute regulată. — 
Totă acesta din argintă curată proba 18 probate 
de oficiu c. r. de punciare, bine aurite fl. 7.

Numai fl. 7.40 ună ceasornică anker din celă 
mai fină aură double seu argintă nikel, fină gravată 
și guillochat cu 15 rubine, cu secundară, repassată 
după secundă. Totă acesta din argintă pr. 13 de 
oficiu c. r. de punciare probate și bine aurite fl. 11.

Numai 11. 8.50 ună remontoir de Washington 
din aură double seu argintă nikel, de trasă fără cheiă, 
cu aparată pentru îndreptarea minulareloră și cu ună 
mechanismă fină din nikel, totă acesta din argintă 
curată pr. 13 de c. r. oficiu de punciare probată fl. 13

Pentru mersulti regulată a tuturoru acestoru ceasor
nice sS dă garanția pe cinci ani.

Pe lângă totă eftinătatea fabulosă se mai dă gratis 
la fie-care ceasornică și ună lanță de aură double.

Comandele cu bani gata seu prin rembursă prin postă 
să se adreseze la

Uhren-Fabrks-Hauptdepot
WIEN, 11, Schiffamtsgasse 20

I. H. RAB1N0VICZ.

pe linia Teiușă-Aradft-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. nng.

Teiuștt-Aradik-Budapesta I? si «la pes ta-Ar a«liî- Tei u ști.

Trenîi de T renii Trenu Trenu de Trenă
persone omnibus omnibus persone omnibus

i

9.50 8.25 8.35Teiușiî 2.39 8.20 Viena
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

12.28Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14
Șibotă 4.35 11.43 Ara «Iii 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39

7.19Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22

8.40
11.57
12.27Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia

Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58

Arad ii
12.32
12.00

8.05
8.45

9.45 Orăștiă 10.47
11.14

3.46
4.206.10 Șibotă

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21

12.53
6.15

7.00Viena 6.20 — — Teiușiî

Ara«iiî-Timiș6ra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenă Trenă de Trenă
omnibus persdne omnibus

A ir aii ă 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișăra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

Timișdra-Aradik PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
pers 6 ne omnibus omnibus

Timișâra 12.25 5.00 PetroșenI 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37

10.09Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
A ra «1 ii 3.10 8.00 Simeria 12.37

vi
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ce resistă pe deplinu în contra focului și nici nu se 
potu sparge, din cele mai renumite fabrice de casse 

L. FLEISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițium și în tote mărimile.

lustinianu M, G-rcnna,
depositarultt fabricei în Braștovă.

tesfe Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu
EP prețulu abonamentului pe jumătate de anu seu 
pe unu anu, înainte de l-a Aprile 1881-, sunt rugați a ne 
trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile 1884, care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fl., er pentru România 8 lei.

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/
s

Tipografia ALEXI, Brașovă.
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