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PROCESULU DE PRESSĂ
atu

„GAZETEI TRANSIVANIEI“.
Clușiu, 21 Martie.

Aijl, 21 Martie n., s’a adusU 
sentința in procesulu de pressă alu 
..Gazetei Transilvaniei11 de cătră 
juriulu din Clușiu.

Procesulu a decurstl astfelu: 
La orele 9 a. ni. s’au întrunită 
in sala palatului de justiția Banflfy 
jurații, membrii tribunalului, acu
sații cu aperătorulu loru, precum 
și unu publică cam pe jumătate 
românesc!! și pe jumătate ungu
resc Q.

Imbulzela a fostă mare, mul
țime de omeni stăteau în coriddre, 
pentru că nu încăpeau în sală.

Președintele curții cu jurați a 
fostă d-lă președinte de tribunală 
Peterffy Domokos, er ca judecă
tori au funcționată d-nii Csiszer 
Kâroly și Miko Imre. Acusătoră 
publică a fostă d-lă procuroră Dr. 
Biro Janos, notari: Kocsy Andor 
și Halâszi Bela, ca translator d-lă 
advocată Dr. Aurelă Isacu.

La două mese, așeejate înaintea 
mesei presidențiale, ședeau acu
sații : d-lă Dr. Aurel Afureșianu, 
directorulu „Gaz. Trans.“, d-nulă 
Șjpfanit Bobancu, redactoră, și d-lă 
Simeonu Damiană, advocată, ea 
apărătoru.

După deschiderea ședinței pre
ședintele a cetită mai întâi cata- 
logulă jurațiloru. După-ceîn loculu 
jurațiloru absenți s’au adusă alțî 
suplențl, s’a constituită juriulu, 
după cum vi-sa telegrafată, er ju
rații au depusă jurămentulă pre
scrisă.

După întrebările generali se dă 
cetire actului de acusațiune pri- 
vitoriu la articulii apăruți în Nrii 
176 și 179 ai „Gazetei11 din 1887.

După cetire președintele în
treabă pe procuroră, decă e învoit 
ca să se țină de actulă de acu- 
sare, în care desparte amândouă 
articulele, fără a mai trage la res- 
pundere pentru celă dintâiu pe 
lângă autoru și pe redactorulu 
responsabilă. In urma acesta pro- 
eurorulă Dr. Biro declară, că se 
va ține de cuprinsulă acusațiunei, 
care trage la respundere separată 
numai pe autorii articuleloru res
pective.

Peședintele întrâbă pe acusați, 
decă voescă să facă vre-o obser
vare ? Translatorul, d-lă Dr. Isacu. 
repetă acesta întrebare în limba 
română.

D-lă Dr. Aurel Mureșianu ri- 
dicându-se cțice între altele: Noi 
acusații suntem ă de naționalitate 
română. Ca români, și pe teme- 
iulă dreptului ce-lă avemu și după 
lege, voim să neapărămu în limba 
nostră maternă, de aceea rogă pe 
d-lă președinte să binevoiască a 
ne împărtăși, că bre d-nii jurați, 
chiămațl a-șl da verdictulă în pro
cesulu nostru, pricepu limba ro
mână, căci jurămentulă, ce l’au de
pusă ei înainte cu ună cuartă de 
oră, îi obligă, ca se se pronunțe 
dreptQ și în consciință asupra ce- 

loră, ce le voră aucji și observa 
în decursulă procesului.

Numai atuncia verdictulă ju
rațiloră va ave sensu și va cores
punde obligămentului luată de ju
rați, decă voră ti în stare a înțe
lege apărarea nostră rostită în lim
ba română, de aceea îmi permită 
încă odată a pune întrebarea, că 
de orece noi acusații voimu să ne 
apărămă în limba română, fi voră 
d-nii jurați în posițiune de a ne 
pricepe ?

D-lă translatoră Dr. Isacă îm- 
părtășesce tribunalului cuprinsulă 
vorbirei D-lui Mureșianu.

Presidentele răspunde, că limba 
oficiosă a tribunalului este cea 
maghiară, der acusațiloră le este 
permisă de a se apăra și în limba 
loră, der câtă pentru apărătorulă 
loră legea cere, ca elă să vor- 
bescă în limba maghiară. Câtă 
pentru interpelarea D-lui Dr. Mu
reșianu președintele adreseză că
tră juriu provocarea, ca aceia din
tre d-nii jurați, cari cunoscă limba 
română, să binevoiască a se scula 
de pre scaunele loru.

In urma acesta (lill 12 jurați 
se ridică numai 2.

Președintele adresându-se că
tră acusați, constată, că suntă 2 
cari sciu românesce, cari voră es- 
plica și celorlalți, cele aucjite în 
limba română.

D-lă Dr. Isacă tălmăceșc-e tote 
esplicațiunile președintelui în limba 
română.

Dlu Dr. Mureșianu ia cuven- 
tulă :

(Aici trebue să întrerupă ra- 
portulă fiindu timpulu pentru postă 
fărte întârziată. Mâne veți primi 
însă continuarea c’ună raportă a- 
menuțită. — Raportorultl.)

Cestiunea Bulgară.

„Corespondance de l’Est11 pu
blică următârea corespondență ce 
i se trimite din Berlină :

Cu ceremonia înmormentărei împă
ratului Willielm s’a sfârșită și timpulu 
suspendării negocierilor^ diplomatice. A- 
cum se va vede ce influență va ave a- 
supra politicei internaționale schimbarea 
domniei, se va vede mai cu semă decă 
politica urmată de Germania în cestiunea 
bulgară trebue să fiă influințată prin ur
carea pe tronă a noului suverană. In 
cercurile diplomatice s’a disu îndată după 
mortea împăratului Germaniei, că lucrurile 
au să rămână totă în starea de mai îna
inte. Acesta este adevărată și astădl, și 
nu pare că are să se schimbe ceva deși 
pressă rusescă se sforțeză d’a sămăna 
neînțelegerea în Germania și Austro-Un- 
garia. Ea merge atâtă de departe în- 
câtă nu esită în scopulă acesta d’a de
nunța întru câtva pe cabinetulă vieneză 
dicendă că la Ballplatz se crede, că a 
venită momentulă d’a reînoi egemonia 
austriacă în Germania.

De sigură că telegramele amicale 
schimbate între principele de Bismarck 
și -cornițele Kalnoky au arătată în dea- 
junsă ceea ce se crede aici despre acestă 
glumă diplomatică. Cu tote acestea însă, 
atacurile sălbatice ale diareloră rusescl 
în contra Austro-Ungariei încă continuă 
chiar în momentulă când totă aceste 
foi întoneză adevărate imnuri în ondrea 

Germaniei. Aici se vede în acesta pre- 
ludiulă noiloră propuneri pe cari Rusia 
se pregătesce a le face în cestiunea 
bulgară.

De ce natură voră fi aceste propu
neri ? Rusia desemna-va ună candidată 
la corona Bulgariei ? Propune-va pe du
cele de Leuchtenberg seu pe principele 
AValdemar de Danemarca, cum s’a disă 
acum în urmă? Seu cabinetulă din St. 
Petersburgă va face propuneri privitore 
la ceia ce trebue să se întâmple în ea- 
sulă când principele Ferdinandă s’ar 
vede în neputință d’a se mai menține 
pe tronulă său ilegală.

N’are să fiă nici una nici alta. Rusia 
crede, că este unu punctă de ondre d’a 
nu iace cunoscute vederile sale ulteriore 
mai nainte ca principele de Coburgă să 
părăsescă pămentulă bulgară și la Peters- 
burg să stărue a se crede că plecarea 
sa nu va întârdia. In Rusia se mai 
crede asemenea că puterea d-loră Stam- 
buloff și NacevicI se va sfârși de odată 
cu aceia a principelui Ferdinand.

La începută cabinetulă din Peters
burgă n’avea intențiune d’a ține cabi
netulă din Sofia în afară de declarațiu- 
nea de ilegalitate. Din contră se scie în 
modă forte precisă, că d. Nelidoff a ce
rută Porții se invite guvernulă din Sofia 
d’a se asocia la declarațiunea de ilega
litate, ceea ce Porta a refusată cu e- 
nergiă.

Der, după cum se scie și se putea 
lesne prevedea în urma opunerei celoră 
trei mari puteri, acestă declarațiune n’a 
obținută resultatulă ce se spera. Din 
contră, se prevede că guvernulă bulgară 
va stărui în răspunsulă său asupra șe- 
derei principelui Ferdinand în Bulgaria 
pentru a evita anarchia. Rusia se vede 
deci nevoită d’a pune problema din altă 
punctă de vedere. Ea crede a propune 
întrunirea unei Conferințe la care să ia 
parte și Bulgarii. Cu chipulă acesta se 
crede pe malurile Nevei, că pe de o 
parte, se va aduce o înfrângere cabine
tului din Viena cu sprijinulă Germaniei, 
er pe de alta, se va săpa ună abisă în
tre principele Ferdinand și poporul ă 
Bulgară. In adevără la Petersburgă se 
speră, că Englitera și Italia, îndată ce se 
voru afla la masa verde, se voră des
părți de Austro-Ungaria și se voră apro
pia de Germania, astfeliu că guvernulă 
din Viena, decă nu va voi să rămâe cu 
totulă isolată, va fi constrînsă să cedeze.

La ora de față nu se pote dice 
că acestă speranță este întemeiată, der 
aci se crede că Austro-Ungaria nu va 
pute să facă oposițiune, când celelalte 
mari puteri voră primi conferința; căci 
ea va fi propusă de Rusia sub pretestă 
d’a menține pacea; și atunci se va găsi 
ună mijlocă d’a crea ună, modus vivendi 
între Rusia și monarchia Habsburgiloră. 
Câtă pentru dificultățile ce Porta ar 
pute să facă cu privire la participarea 
Bulgariei la Conferință, pare că nu esistă 
nici o temă. In adevără, d. de Nelidoff 
a declarată marelui viziră, că decă Bul
garia se va arăta nesupusă, Porta va 
trebui numai să amenințe Bulgaria, că 
renunță la o suzeranitate, care îi crează 
greutăți. Acesta pote să fiă o fabulă di
plomatică, der nu este mai puțină si
gură că aci se așteptă dintr’ună mo- 
mentă într'altulă sosirea propuneriloră 
rusescl.

SCIR1LE pILEl.
In urma frigului și zăpedei mari, 

care încă nici acum nu este desghețată, 
lipsa de nutreță pentru vite este forte sim
țită în mai multe părți ale Ardeiului. 
Mai vîrtosă în Câmpia, după cum nl-se 
comunică, economii suntă forte ingrijațl 
în privința acesta. Pănă prin 7 Martie 
se continuară în părțile acele ninsorile 
și vijeliile. Pămentulă, înghețată ca tu- 
nulă, este acoperita încă cu pături grose 
de zăpadă, așa că bieții economi abia 
decă voră pute prin luna lui Aprile să-și 
scoță oile la pășunită în câmpă, er pănă 
atunci fenulă celă scumpă și atâtă de 
necesară pentru timpulă aratului, trebue 
să .și-lă consume cu ele.

** *
Ună solgăbirău defraudantu. Tribu- 

nalulă din Cassau a osândită la închi- 
sore corecțională de 2 ani pe fostulă 
solgăbirău din Sikso, Ștefană Farkas 
care a săvârșită mai multă de 97 defra- 
udațiunl. Sumele defraudate se urcă la 
cifra de 4207 fl. și partea cea mai mare 
au fostă avere orfanală. Condamnatulă 
a fostă posesorulă crucei de aură pen
tru merite, care’i s’a luată în sensulă 
legii.

A *
Lunea trecută, ca ună fenomenă es- 

tra-ordinară pentru timpulă acesta, s’a 
văclută în părțile Brașovului, și mai vîr
tosă în părțile Sibiiului, ună frumosă cur
cubeu pe ceru.

Șq *
Ministrulă ungurescu de culte și in

strucțiune publică a răspunsă la petițiu- 
nea orașului Clușă, prin care îi se cerea 
sprijină pentru înființarea unui institutude 
surdo-muți în Clușu. Ministrulă declară, 
că este gata a-le trimite spre scopă a- 
cesta pe profesorulă dela institutulă de 
surdo-muți din Vață, Olgyai Janos, cu 
salară anuală de 900 fl. și 100 fl. pen
tru cuartiră, plătiți dela stată. Se speră 
în urma acesta, că institutulă peste câ
teva luni va fi pusă în activitate.

Prin acesta „națiunea1' a venită în 
posesiunea unui nou mijlocă de a-șl 
îmulți elementele.

* *
Din șematismulă bisericei reformate 

din Ardelă aflămă, că în Ardelă se află 
cu totulă 357,151 reformați cu 553 ofi
cii parochiale și 620 posturi învățăto- 
rescl. In România se află 7846 refor
mați, în Bucovina 300. In raportă cu 
aceștia în Ardelă se află 663,344 gr. c., 
846,218 gr. or.; 270,391 rom. catol.; 
603,130 luterani: 51,194 unitari; 35,149 
jidani; 997 de alte credințe. Cu totulă 
suntă în Ardelă 2.230,966 locuitori, din
tre cari 1.310,562 Români.

Nu scimă întru câtă suntă esacte 
datele susă disului șematismă, der ce 
privesce numârulă locuitoriloră români 
din Ardelă, la totulă casulă că e mai 
mare.

Fortificațiile Rusiei în jartea ajiisană.
Din Kiew se scriu următorele 

cu data de 12 Martie:
De mai multă timpă o comisiune 

compusă din ofițerii de geniu și artilerie, 
a fostă însărcinată de ministrulă de râs- 
boiu să studieze locurile întărite din Po- 
dolia, Volhinia, Ucrania și Basarabia.

Comisiunea ’șl-a terminată lucrările 
în Volhinia și în mare parte din Podo- 
lia : în curendă ea ’șl va trimite rapor- 
tulă săli asupra fortului din Kiew.
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In timpulă emei, ofițerii de geniu 
au ridicatii planurile cetățuieloril Kiew, 
ale forturilor^ Vasilcov, Zierinic, Lysa- 
gura și Bovary și le-au trimișii la Pe- 
tersburg cu modificările ce le-au credută 
că trebue să se facă.

Afacerea Schonerer.
In 20 Martie s’a pertractată în par- 

lamentulă din Viena afacerea privitore 
la scandalulii comisii de deputatulă an- 
tisemitti cav. de Schonerer, care în nop- 
tea premergătore morții împăratului Vil- 
helm, precum am comunicații în numă- 
rulu 46 ală foiei nostre, năvăli în fruntea 
unei cete de 30 de inși asupra Redac- 
țiunei diarului „Neues Wiener Tgblatt“, 
insultându-o din causă că acesta scosese 
o edițiă separată despre mortea împăra
tului Vilhelm, pe când elă era încă în 
vieță.

Din acestă causă Schonerer a fostă 
acusatu la tribunalul provincial. — Acesta, 
ca să ’lă potă urmări, a cerută dela pre- 
sidiulă parlamentului ca numitulii depu
tată să fiă desbrăcat de imunitatea de de
putată.

Presidiulă parlamentului a încredin
țată afacerea comisiunei de imunitate, 
care a propusă parlamentului casarea 
imunității cu o restricțiune, adecă ca 
respectivulă deputată nici în timpulă cer
cetării, nici după acesta, să nu potă fi 
închisă.

Acostă cestiune s’a tractată în șe
dința publică a parlamentului, din causă 
că scandalulu comisă încă a fostă pu
blică.

întâmplări diferite.
înecați. Din Micăsasa de lângă Târnava 

mare, nl-se scriu următorele: Miercuri, 
în 14 n. c. pe la 3 ore p. m. trecendă 
12 omeni cu luntrea de cătră Țapu cătră 
Micăsasa, în nemijlocită apropiare de 
eazulă (umplătura) dela mora Micăsasei 
s'au răsturnată cu ea în apă. Dintre cei 
periclitați au scăpată 10, s’au înecată 2, 
anume Dumitru Mailată cu soția s’a Pe- 
lagia, din Micăsasa. In urma loră au 
rămasă 5 copii orfani, anume 4 fete și 
1 băiatu, între cari celă mai mare de 14 
ani, er celă mai mică de 9 luni. Cei 
înecați nici pănă astădi nu s’au aflată 
fiindă apa tare mare și repede. Intregă 
vecinătatea e în doliu. înecații au fostă 
omeni săraci, er bieții orfani rămași de 
ei voră deveni și mai săraci.

Furtll. In noptea de 17 spre 18 
Martie st. n. nl-se comunică, că dela în- 
vățătorulă Nicolau Cociobă din Moroda 
furii. spărgendă cotețulă în care se afla 
galițele, au dusă de acolo o gâscă grasă 
și două găini.

Incendiuri. Pilele trecute a arsă șura 
și grajdulă locuitorului Pavelă Dobroșa 

din Birchișă, de pe Ternave. Paguba se 
socoteșce în 255 fl.; obiectele arse însă 
au fostă asigurate pe 259 fl. Se presu
pune că foculă ar fi fostă pusă inten
ționată, cu voia proprietarului, fiindă-că 
obiectele erau asigurate. Tribunalulu a 
pornită cercetare.

In Clujii a isbuenită Marți, la orele 
10 a. m. ună focă, la orele 7 p. m. altă 
focă. Pagubele suntă ne’nsemnate.

Unu băiatu dispăruta, piarulă „Bistrz. 
W.-Schrift" scrie: Ună casă de totă 
ne mai audită pănă acuma s’a întâm
plată la 21 Noemvre anulă trecută în 
Bistrița. In dina aceea i s’a perdută vă
duvei Mina Mandl ună băiată de 11’/., 
ani și pănă în diua de astădi nu s’a pu
tută da nici batără de urma lui pe calea 
autoritățiloi ă politice. In chipulă acesta 
nu să pote sci decă băiatului i s’a în
tâmplată vr’o nenorocire, cu atâta mai 
puțină unde se află elă. Băiatulă dis
părută fără de urmă se chiamă „Carolău 
este binefăcută, mărișoră, are pără plă- 
viță, ochi căprui, vorbesce, săsesce, nem- 
țesce și românesce, este albă la față și 
preste trupă, avea cisme înalte, ună ro- 
culeță sură, pantaloni vărgațl și ună 
chipiu de plișă. Rugândă pe Redacțiu- 
nile tuturoră foiloră din patrie să ia a- 
cesta notiță, adresâmă în același timpă 
în numele adencă întristatei mame ru- 
garea respectuosă cătră toți iubitorii de 
omeni ca aflându-se cumva băiatulă per- 
dutu seu batără o urmă despre loculă 
petrecerii sale actuale, să facă acesta 
numai decâtă cunoscută sărmanei sale 
mame."

Noulu ministru austriacu de resboin.
După ce fostulă ministru austriacă 

de răsboiu, Bylandt Rheidt, șl-a dată di- 
lele aceste demisiunea din causa lipsei 
de sănătate, și după ce Maiestatea Sa 
primi cu multă recunoscință dimisiunea 
lui, fu denumită în locu-i ca ministru de 
răsboiu generalulă și comandantulă de 
corpă din Viena, baronă Ferdinand de 
Bauer, recunoscută ca ună bărbată cu 
frumose merite militare și bine inițiată 
în afacerile ministeriului de răsboiu.

Elă s’a născută în Lembergă la 7 
Martie 1825. In etate de unspredece 
ani întră ca elevii în academia pentru 
ingeneriă, din care eși în anulă 1841 
obținendă rangulă de sublocotenentă. In 
anulă 1849 deveni căpitană de facto, er 
în 1854 fu denumită majoră în regimen- 
tulă de infanteria ală primului principe 
Emestin. In campania din 1859 luă 
parte ca comandantă ală batalionului de 

grenadirl și pentru eminenta lui purtare 
în bătălia dela Solferino, fu distinsă cu 
crucea militară pentru merite.

Din 1859 pănă în 1862 înainta Ba
uer pănă la gradulă de colonelă și la 
ermnperea răsboiului din 18(56 fii denu
mită ca brigadiră la ală 5-lea corpă de 
armată, care aparținea corpului de ar
mată italiană. Bătălia dela Custezza îi 
oferi brigadirului Bauer, — care co
manda batalionulă ală 28-lea, ală 70 lea 
și ală 19-lea de vânători și o bateriă 
pedestră, ocasiunea a se distinge prin 
o bravură militară.

Prin o întrebuințare înțeleptă a tru- 
peloru sale pe lângă totă numărulă pre- 
ponderantă ală trupeloră inimice, isbuti 
să ocupe înălțimea dominantă dela Iese, 
care era de mare importanță strategică. 
Astfelă isbuti a contrasta ofensivei con- 
trariloră, a căroră trupe, ajunse fiindă 
în disordinea cea mai mare, fură con- 
strinse a se retrage peste Tione.

Chiar și la asaltulă dela Santa Lu
cia, trupele lui Bauer luară o parte ce
lebră. Serviciile lui Bauer prestate în 
bătălia dela Custozza au fostă recunos
cute prin decorulă militară, acordându-i- 
se crucea de cavaleră ală ordinului 
Leopold.

In 1868 colonelulu Bauer fu denu
mită de generală majoră. In liuia Oc- 
tomvre a aceluiașă ană ’i se predete co
manda divisiei a doua de trupe și aces
tei distingeri îi urmă în luna lui Maiu 
a anului 1874 denumirea de locotenentă 
campestru. La an. 1881 fu din nou a- 
vangiată, er cu ună ană mai târdiu fu 
cliiămată la Viena ca comandantă ge
nerală.

Dela sinoânlfl jar. din Cetate,
Dumineca trecută s’a încheiată si- 

nodulă parocliialu ală comunității ro
mâne din cetatea Brașovă. Din impor
tantele obiecte pertractate în acesta vom 
releva următorele : Raportulă comitetu
lui comunică că, după pierderea nedreptă 
a procesului pentru biserica sf. Treimi 
din Cetate, Românii, fiindă opriți din 
partea Greciloră, eră.șl fără cuvântă, a 
oficia în biserică, — s’au întreprinsă toți 
pașii de lipsă ca, celă puțină, să putem 
sluji în biserică, ca și mai nainte, de 
care dreptă nu ne-a despoiată nici cu
ria din B.-Pesta. Toți pașii Comitetului 
însă au fostă zadarnici. Causa adormise 
în Sibiiu, de unde nu mai sosea nici 
ună răspunsă. Parocliienii rămânând 
fără biserică, preotulă neavăndă unde se 
slujescă, comitetulă s’a vădutu nevoită 

a cere binecuvântarea Esc. Sale păr, 
Metropolită ca, provisorice, parochulă 
se potă ține serviciulă divină în capela 
din Grdveră. ErășI nici ună răspunsă. 
In cele din urmă membrulă comitetului 
d-lă N. Străvoiu, merge în personă la 
Sibiiu pentru solicitarea unui răspunsă. 
Acesta a folosită. Esc. Sa s’a îndurată 
a împărtăși telegrafice binecuvântarea 
acesta și a permite c-a serviciulă Dum- 
nedeescă să se poță ține în capela po
menită. Comitetulă vădândă că, în îm
prejurările de față, e puțină speranță de 
a se pute obține dreptulă avută, adecă 
de a sluji erășl în biserica sf. Treimi, 
cere și sinodulă primesce ca, în scopulă 
restaurării caseloră parochiall din ceta
te și, în scopulă edificării unei biserici 
corăspundătore cu demnitatea acestei co
munități, se se deschidă o colectă și, la 
timpulă seu, comitetulă să presente unu 
plană și ună devisă pentru zidire.

Totă raportulă împărtășesce că re- 
posatulă în Domnulă, vrednieulă, fostă 
epitropă ală bisericei nostre, Dini. Ion- 
cioviciu, pe lângă alte donațiunl, au tes
tată în scopulă zidirei bisericei nostre 
suma de una miiă florini v. a.

In fine se alegă epitropl D-nii: C. 
C. Popazu și Petrache M. Zănescu, er 
membrii în comitetulă parochială: D-nii 
Tache Stănescu, Diamandi Hlanole, Nic. 
Ciurcu, Nic. Străvoiu, N. P. Pettescu, 
Ioană Popea, Sini. Damianu, G. B. Popp, 
Petru și I. G. Ioană, cari, în
calitatea acesta, funcționeză și ca mem
bri în Delegațiunile școlare.

La adresa arangiatoriloru de baluri.
Pănă ce timpulu ne va per

mite se facemu o revistă mai de
taliată asupra petrecerilor!! nostre 
românesc!, repro du cernu aci după 
„A micul F a mi 1 i e i“ din Gherla, 
următorele:

Tote petrecerile filantropice se aran- 
giază spre ună anumită scopă culturală 
ori umanitară; și acestă scopu îlu au 
în vedere toți cei ce-șl rescumpără bi- 
letulă cu ună preță mai mare decâtă 
celă fixată ca preță de intrare, precum 
și aceia, cari fără de a ave gândulă se 
participe la petrecere trimită sume mai 
mari ori mai mici la adresa comitetului, 
prin urmare numai spre acestă scopă 
se și potă întrebuința sumele incurse 
ast-felă.

Seu. ca se vorbimă și mai lămurită, 
totă ce plătesce careva participante la 
petrecere peste prețulă de intrare, pre
cum și totă ce incurge din afară, adecă 
dela neparticipanțl la petrecere, are de
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MIRIOLOGHII
(Bocete).

Admirabilă este, în adevără, tenaci
tatea cu care Macedonenii și-au păstrată 
obiceiurile din timpulă păgânătății ro
mane și le practică încă și astădi, cu 
tote că trecut’au mulțl și îndelungați ani 
d’atuncl și că au avută să lupte multă 
pentru conservarea loră, contra sforță- 
riloră gigantice ale veciniloră Greci, cari 
ținteau a’i face să le piardă cu totul Q. 
Adevărulă este că fură ridicule, atâtă 
propagandele profesoriloră greci de prin 
comunele române — în timpulă când 
de ai noștri nu erau pe acolo — câtă 
și afurisăniele și edictele patriarchale 
seu archierești, întru câtă privea limba 
și tradițiunile poporului română din Ma
cedonia. Inzadară țipau profesorii și 
arcliiereii: „LăsațI limba și obiceiurile 
vostre sălbatice și luațl pe acelea ale 
Greciloră, singurele .plăcute Creatorului 
_  opera de distrucțiune a trecutului 
păgână, pe care'lă sdruncinase din te
melii propagarea creștinismului, totuși 
nu se putea consuma cu ușurință și fiă 
că moștenirea trecutului era preferabilă 
schimbului ce voiau să aducă, fiă că mij- 
locele depuse pentru a se atinge scopulă 
erau slabe, totulu fu înzadară!

*) Din Macedonia.

Negrcșitu, pe ici, pe colo, marele 
transformatoră ală tuturoră lucruriloru, 
timpulă, a prefăcută, a fasonată, a cio
plită ce era prea grosolană seu ceea ce 
lovia prea fățișă noua credință adoptată 
der în fondă, anticitatea română este 
străvedie sub haina creștinismului ce au 
îmbrăcată Macedo-Românii.

Mai târdiu, când vomă fi primită 
tote sciințele ce amă cerută din Mace
donia, vomă face o detailată expunere 
asupra analogiiloră din vieța vechiă și cea 
nouă, descriindă sărbătorile afară din 
rânduri, sărbătorile particulare ale fami- 
liiloră, sfinții tutelari ai căminului pre
cum și obiceiurile în practică la cele 
trei epoce însemnate din vieța unui omă : 
nașterea, însurătorea și mortea. Suntemă 
siguri că o atare expunere nu puțină va 
interesa pe omenii de sciință din țeră și 
străinătate, cari voră găsi într’ânsa ună 
bogată materială de studiu.

Pănă atunci, însă, pe măsura ce ne 
va sosi, vomă da la lumină, începândă 
cu numărulă de adl, o seriă de mirolo- 
gliii (bocete), cărora le vomă păstra 
forma în care ni se trămită pentru a nu 
perde nimică din originalitatea loră.

Ș:
* *

Bocetele, la Macedoneni Mirologii, sunt 
sinonime cu ceea ce vechii Eleni nu
meau Romanii Nenia. Ele suntă
espresiunea adâncei dureri ce simte ci
neva când more o ființă scumpă, cu care 

mai alesă, era în legături strânse de 
familiă.

La Elini și la Romani, mai cu semă, 
cărora mortea unui membru din familiă 
le da ocasiunea de a desvolta o splen
didă și costisitore pompă, care nu era, 
ca să dicemă așa, decâtă numai osten- 
tațiune și espunere, caracterulă boce- 
teloră diferea puțină de acela aloră 
nostre. La ei, femeile plătite pentru a 
plânge pe celă repausată — căci acestă 
tristă oficiu nu-lă îndeplineau nici odată 
membrii familiei rămași în vieță — cântau 
pe unu tonă jalnică și eu stranii into- 
națiunl, versuri în cari se povesteau ma
rele fapte ale repausatului, se descrieau 
calitățile lui sufletescl, se esprima regre- 
tulă că a părăsită vieța, se ruga celă 
repausată a duce în infernă salutările 
celoră vii cutăroră și cutăroră persone 
de multă deja plecate înaintea lui. Și 
aceste versuri — Nenia — erau de multe 
ori opera literară a cine sciă cărui străină, 
care căuta mai multă ună arangiamentă 
metrică în Neniele sala, decâtă espri- 
marea tristeloră sentimente ce cuprin
deau pe celă ce supraviețuia. Intr’ană 
cuvântă, totă ce se esprima la cei vechi 
era, se pote cjice, o falsă durere, o es
punere, care făcea mai multă mărturia 
morței decâtă durere ce se simțea de 
dânsa.

Neniele Romaniloru la Macedo-Ro- 
mânl au luată ună caracteră multă mai 

intimă. Aci, unde nu esistă profesia de 
plângătore, bocetele suntă espresiunea 
adevărată a durerei ce simte cineva la 
mortea unei ființe scumpe. Mamele îșl 
plângă pe bărbați și pe copii, și de multe 
ori plânsurile loră suntă nisce poeme, 
cari smulgă lacrăml.

Este, în adevără, ună spectacolă 
sfâșietoră, acela ce ți-se presintă când 
intri într’o casă, unde mortea a făcută 
o victimă.

In mijloculă casei, pe câteva saltele 
la forte mică înălțime dela parchetă, stă 
întinsă mortulă, pe care, după obicinuita 
abluțiă, l’au îmbrăcată cu cele mai fru
mose haine ce a avută, seu cu acelea 
ce prefera, când era în vieță. Două facle 
mari de ceră galbenă ardă, respândindă 
o lumină palidă, la capulă mortului. Fa
milia mortului în genunchi împrejurulă 
său stă cufundată într’o tăcere mormen- 
tală la începută. După primulă servițiu 
divină de ertarea păcateloră, psalmo
diată de vre-ună preotă, care adesea 
mormăiă cuvinte ală căroră sensă nu-lă 
înțelege, și după plecarea acestuia, în- 
cepă boacetele. La începută plângă nu
mai ai casei. In timpulă câtă mai tre
bue să trecă pănă la rădicarea cada
vrului, vină vecinii, ținendă într’o mână 
ună buchetă de flori er într’alta o lumi
nare, să vaclă pe acela pe care nu-lă 
voră mai vede altădată și să caute a 
mângâia pe nenorociții loviți așa d
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a se întrebuința spre scopul ii spre care 
s'a arangiatiî petrecerea. — Eventualul^ 
deficită cade totdeuna în sarcina comi
tetului arangiatortl. care înainte de-a a- 
rangia ceva petrecere trebue se-șl tragă 
bine sema că ore din prețulă de intrare 
ce incurge dela pubHcultt la care pote 
conta cu ore-care siguritate pute va a- 
coperi spele petrecerei; și numai decă 
spereză acesta - - să mergă în jociî. 
Altmintrelea purcedendă, se înșelă a- 
ceia. cari contribue în credința de-a îna
inta unii scopii culturalii ori umanitarii, 
căci noi bareml nu credemă să se afle 
nici unii omil atâtii de filantropii, ca să 
succurgă cu contribuirl ori suprasolvirl 
spre a plăti sala de jocă, musicanțl etc. 
pentru că la câțl-va individl li s’a filcut 
de [jocii.

Meseriașii români din Clușii.
In adunarea generală a Reuniunii 

pentru promovarea meseriilor!! între Ro
mânii din dușii, ținută la 13 Ianuartl a. 
c. s'a cetită din partea comitetului ur- 
mătorulii raportă. pe care-lii reproducemă 
după „ Meseriașul H Tlomânitu: 

On. adunare generală!
Și în acestti ană, cu părere de rău 

trebue să constatămii, că totă activi
tatea nostră s’a mărginită mai numai 
la afacerile eleviloru susținuți de acestă 
reuniune cu ajutoreld dela societatea 
„Transilvania/

Cu aceste ajutore se provădură cu 
vestminte de ernă și de veră și cu 
încălțăminte, plătindu-se și spesele de 
înscriere la școlele industriali pentru 36 
elevi aședațl la meserii, și anume: la cis- 
măriă grosă 10, pantofăriă 5, rotăriă 5, 
făurăriă 6, lăcătăriă 1, olăriă fină 1, 
croitoriă 1, pielăria 1, brutăriă 1, com- 
pactoriă 1, tipografiă 2, măsăriă (tâm- 
plăriă 2.

In decursulă anului s’au eliberată 
3 sodall de cismarl și 1 rotară. Aces
tora li s’au cumpărată și câte ună rendă 
de vestminte de eliberare în preță de 
câte 8—10 fl.

Elevii primescă crescere religiosă, 
morală și românescă, căci în totă Du
mineca după prândă se adună în șco- 
la nostră română, unde prin învăță- 
torulă nostru Iacob Mureșianu li se țină 
prelegeri din limba maternă, din com- 
pută, caută și din doctrină și morală; 
er încependu din 1 jan. a. c. în urma 
dispusițiuniloră mai înalte tuturoră ele- 
viloră români aflători pre la diferite 
meserii în acestă cetate în numără de 
60—70 de ambele confesiuni, E se predă 
doctrina rehgiunei și moralei prin preoții 
gr.-cat. și gr. or.; er cantulă bisericescă 
prin Iac. Mureșianu în totă septămâna 
una oră în liceulă romano-cat.

Este acesta o impregiurare înbucu- 
rătore pentru noi, căci vedemă odată 
reabsată în parte stăruința și dorința

ce de multă o avemă față cu cresce- 
rea religiosă-morală a tiueriloră noștri 
elevi, c-arl pănă acum să creșceau fără 
a sci de legea și credința loră strămo- 
șescă și de datinile loră românescl.

Reuniunea nostră ca totdeuna 
și în anulă acesta, prelângă tdte greu
tățile, a serbată în 13 Iunie st. n. o 
petrecere de vară cu care ocasiune e- 
levii se produseră cu declamărl și cân
tări naționale împărțindu-le și vestmin
tele de vară. Venitulă curată de 26 fl 
42 cr, cum și câstigulă morală a între
cută tdte așteptările nostre.

Pre St. Domul! Nu putemă trece 
cu vederea a nu atinge și cu astă oca
siune acea regretabilă impregiurare, că 
publiculă nostru română din Clușă, 
cu puține escepțiunl — forte puțină se 
intereseză de sortea acestei reuniuni, 
și nu mai ^știmă'-ce și cum se mai în- 
cepemă, pentru ca să putemă odată a- 
junge și la scopulă, pentru care s’au in- 
ființată. Pentru aceea apelămă acum a 
16-dra la totă sufletulu română din Clujă 
și giură, de ori și ce stare, ca cu toțu, 
cu puteri unite, întehgeutulă, meșteșu
garul și plugarul, se fim un trupă și ună 
sufletă dândă acum ori nici odată mâuă 
cu mână toți cu inima română, să ne 
adunămu sub stegulă acestei reuniuni, 
ce s’a înplântată și în acestă cetate 
mai bine de ună deceniu și jumătate; 
să stringemă cu toții pre tinerii noștri 
sodall și elevi meseriași români sub ari
pile nostre, și nici o societate româ
nescă, nici o petrecere, ba cluar și fa
miliară, să nu se întîmple fără de a să 
împărtăși și ei în bucuriile și chiar și 
în supărările nostre, pentru-că numai 
făcendu-ne toți apostohi românismului 
îi vomă putea face, ca trăindă între ele
mente străine, să nu-șl iute de talpa 
țârei — de opincă, mama loră cea ade
vărată ; căci în timpulă presinte ispitele 
suntă multe, er fortăreța, în care ne 
mai putemă susține o putemă apăra, as- 
tădl (numai consolidându-ne prej tdte 
terenele, și cu deosebire: pre terenulă 
culturei naționale românescl, pre celă 
ală industriei și ală economiei naționale. 
Numai arătândă semne de viață pre aceste 
terene, prin muncă continuă, prin punc- 
tuositate, dihgință și păstrare ne vomă 
putea rădica și noi la trepta de cul
tură și bună stare pre care stau națiu
nile mai culte și mai avute. Numai 
cultivându-ne dulcea nostră limbă ro
mânescă, păstrând u-ne legea și datini
le strămoșescl, vomă face ca și străinii 
se ne stimeze.

Nu cugete nime că unbrăcându-se 
în vestminte străine — fie acele câtă 
de strălucite, când va fi într’o socie
tate, care îlă va cunosce cine este, nu 
îl voră arăta toți cu degetulă dicendă: 
„ecă-lu. îi stă bine, der durere, hainele 
nu suntă ale lui.11 Așa o pățesce și 
celă, care se lapădă de limba și nea- 
mulă său și de legea sa. Rău se în
șelă în urmă și acelă meseriașă română, 
fie tînără ori bătrână, care crede că 
de îl voră sci că este română, nu-i voră 
da străinii de lucru,- nu va ave muș-

terii, seu clientelă, pentru-că „pre meș- 
terulă lăudată ; în cetate ca și în sată, 
decă îi la toți pre placă, îl caută ca de 
leacău.

Lăsându-le tdte acestea la apre- 
țierea D-Vostre, în speranță că anulă 
1888 va fi mai productivă și față de 
societatea nostră , ceea ce și dorimă 
din inimă curată românescă, Vă ritgămă 
în numele comitetului să ne dațl abso
lutoriu.

Cliișiu, 8 Ianuarie 1888.
Basiliu Podobă in. p. Iacob Mureșianu,

președinte. înveț. scol. rom.

Din raportulă d-lui cassară Ștefană 
Ilavasi resultă, că Reuniunea dispune 
de ună capitală de peste 700 fl. a cărui 
interese se folosescă spre acoperirea lip- 
seloră culturali ale reuniunei și alte spese 
pentru elevi, după cum e atinsă în ra
portulă de mai susă.

Comitetulă s’a realesă celă din anulă 
trecută , mai alegendu-se ca membru 
nou și d-lă administratoră protopopescă 
gr. or. Tuliu Roșiescu.

S’a mai decisă, ca să se facă ună 
apelă cătră publiculă română în genere, 
pentru ca să dea Reuniunei mână de 
ajutoră, căci elevn se înmulțescă din ană 
în ană, er Reuniunea nu dispune demij- 
loce; și ce are este ajutorulă dată de 
Soc. „Transilvania11, carea se speră, că 
și pre anulă acesta , va îi mai vota cele 
400 fl.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)
Oporto (în Portugalia;, 22 Mar

tie. Teatrulu Baguet este distrusă 
totală în urma esplosiunei de gaz 
întâmplată la actulă ultimă. Pană 
acum suntă 80 de morțl; familii 
întregi au perită. Se crede că 
toți privitorii de pe galeriile de 
susă au perită,

Clușiu, 22 Martie. In procesulă 
de pressă ală Gazetei, Bobancu, a- 
cusată pentru agitare, s’a declarații 
vinovata cu 7 contra 5 voturi și s’a 
condamnata la inchisore de patru luni, 
și 50 fl. amendă, precum și la supor
tarea speseloru de procesa. I)r. Mu
reșianu s’a achitată. Bobancu și pro- 
curorulă de stată au insinuată 
nulitate.

DIVERSE.
Câteva semne pentru a se cunosce 

ce e atinsu de.... bronșită cronică. Na- 
sulă e subțiată, umerii obrajiloră eșițl și 
colorațiunea loră traușeză pe gălbinela 
feței, cunj onctivele (pelița pleopelor) sunt 
strălucitore și puțină cam albăstrue, o-

brajii scobiți, buzele retrase în'ăuntru, 
gâtulă pare a fi oblică, oinoplatele ari
pate, costele eșite afară, locurile dintre 
coste părcă suntă intrate în ăuntru, piep- 
tulă pare că e scurtată, câud boia merge 
încetă, pântecele e turtită și intrată în- 
’ăntru, articulațiele pară mai grose, un- 
ghiele se îndoescă, sudori noptea, insom
nie, friguri, lipsă de poftă de mâncare 
adormirea fuucțiumloră mistiutore, tuse, 
opresiune și expectorațiune, scuipată pu
rulentă er nu mucosă etc. Inteligența 
persistă, la oftieosă pănă în ultimele 
momente.

Popularitatea lui Boulanger. „Revue 
Bleue11 publică următdrea scenă carac
teristică, a cărei autenticitate o garan- 
teză.

D-lu X.... are o fată, care, pentru a 
face să ’i trecă de urâtă la moșiă, unde 
se află ei, dă lecțiunl de catechismă la 
copflele din sată.

Dumineca trecută, elevele ajunseră 
la capitolulă în care se vorbesce de 
învierea morțiloră.

La întrebarea: „Ce înțelegi prin în 
vierea morțiloră ?u râspunsulă este ast- 
feEu redactată prin catechismulu de acolo: 
„Ințelegă învierea generală a tuturoră 
celoră ce au trăită și au murită.11

0 fată de țărână uitase respunsulă. 
Institutorea improvisată, ca sâ o ajute, 
repeta cuvintele unulă câte unulă.

— Ințelegă...
— Ințelegă... repeta eleva, oprindu- 

se confusă după fie-ce vorbă.
Institutorea continuă :
— învierea...
— învierea...
— Generală...
Ună fulgeră scăpări prin oclui ele

va, care cu o vorbă pripită dise:
— învierea generalului... Boulanger.
Originea scarlatinei. Amă dori a sci 

decă mulțl din medicii veterinari, însăr
cinați cu supraveghierea abatorieloru, 
sciu că originea acestei bole — ce se 
întinde din ce în ce la noi — e de ori
gine bovină, și că în cele mai multe ca
șuri ea se propagă prin întrebuințarea 
cărnei și laptelui provenindă dela ase
menea animale bolnave — precum în 
străinătate, se invedereză continuu dela 
1885 prin anchetele ce se fac-u asupra 
acestei cestiunl.

Rectificare. La telegrama din Ber- 
Enă, pubhcată în numărulă de alaltăerl ală 
foiei nostre, în pasagiulă ală 2-lea s’a 
strecurată o erore din causa decopiărei 
greșite a telegramei, dicendu-se:.... prin- 
tr’o conlucrare comună a coronei cu 
administrațiunea țârei, în locă de a se 
dice: ....printr’o conlucrare, comună.... a 
coronei cu representațiunea țârei.

Editoru și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

greu. Atunci numerul acelora, cari plângă, 
se măresce; multe din vecine perduseră, 
de sigură, vre-o ființă scumpă. Ei bine, 
ca și când durerea amorțită s’ar redeș
tepta în inima loră, se aședă și ele pe 
lângă membrii familiei mortului și în
cepe astfelă o nouă seriă de bocete la 
vederea cadavrului ce au în față și plân- 
sulu ațîțîndu-se de plânsă, durerea în
doită de durere, în timpu de 5—6 ore 
în continuu nu se audă în camera mor
tuară decâtă gemete și vaiete, cari îți 
rupă inima de durere.

Pentru că nu-șl pote închipui ci
neva — afară decă numai n’a vădută și 
n'a audită elă însuși — câtă de impună- 
toră este efectulă adâncei loră dureri, 
în naiva sa esprimare: se adreseză mor
tului, ca și când acesta le-ar audi, îlă 
mângâie cu espresiunile loră, îlă laudă 
cu iubirea loră, blastămă causa morței, 
descriu tinerețea și frumsețea lui, seu 
intehgența și bărbăția lui; străinele, cari 
vină și ele să plângă, facă ună felu de 
comparațiune între acest mortă de acuma, 
și ală loră de mai înainte și’lă rogă ca 
să-i ducă colo susă salutările loră; în- 
tr'ună cuventă, vină par’că să’șl ia diua 
bună dela densulă, care se pregăteșce a 
face, odată pentru totdeuna, călătoria 
cea mare.

* *
D-na Flora Popa-Costa, soția bra

vului profesorii din Moloviște, Gușu

Popa-Costa, a binevoită a’ml comunica 
câteva din aceste miriologii (bocete). Le 
dau în duplu textă cetiteriloră, însoțite 
de notele relative, cari se le înlesnescă 
înțelegerea.

Din miriorologliiele a le Ghiane Teren la mortea 
a hilln-snl.

Alei sc-umpulă meu,
Cum o să-ți ascundă trupulă!

Vai!...
Tu aprinsă de focă la jocă
Cum o să te închidă acum în pămentă 

Vai!...
Tenără scumpă, în curendă mire,
Casa tatălui tău nu țl-a fostă bună! ?
M’ai arsă, o fiiulă meu,
Ce să mă facă cu-atâta năcasă?
Lăs’at’ai casa ta luminosă
Ca să te duci în cea întunecosă.
Intorce-te, o fiiule, cătră mine
Ca să-ți vădă fața mai bine;
Fața’țl ca lapte și spumă.
Cum să rabde sărmana’țl mumă
Să n’o mai vadă altă dată
In strîmtulă locă în care o să ședă.
Deschide, fiiule, ochii să mă privescl 
Că mâne în grdpă o să te topești.
Ochii tăi, fiiule, unde priveau, 
Sorbiau lumea ce vedeau.
Privește-mă, fiiule. încă odată, 
Spune-mi dorulă din inimidra ta.
Vorbește’ml, o fiiule, că moră de doră, 
Deschide gura, di’ml ună cuventă. 
Două-decI și unu de ani împliniseși 
In diua când viața ai perdutu.

Te-ai făcută mândru ca ună fagă, 
Și mă lași, amărîtă, rele să tragă.

Jeliți-mă, surori. Ce să facă, frate, 
lanculu m’a friptă păn’n ficate.
Ce-mi trebuesce vieța, fiiule, după tine; 
Să moră cu tine, ’ml vine mai bine.
Cum să mai trăiescă părăsită, în casă 

[’ncliisă 
Inbrăcată în negrele haine de păcură!
Te-am vădută, fiiule, în visulă de alal-

[taerl sera: 
„Șerpii de Embă că m’au mușcată, 
„Grinda din casă în bucăți s’a făcută 
„Și acoperementulă întregă josă s’a

[desfăcută.11 
înspăimântată, fiiule, m’am sculată! 
Și la iconă în genunchi m’am aruncată. 
Ml-am smulsă părută de groza mare, 
Căci vedeam că lângă tine sta Caron. 
Vream să strigă, der vocea ml-a Epsită 
Și cu fața în josă, fiiule, leșinață am 

[cădută!
Par’că din cea lume am înviată 
Er tu, câtă bradulă, întinsă durmeai. 
înghețată d« frică mă-aplecă să te să-

[rută,
Și pe fruntea ta rece, ca peatr’am rămas. 
Nenorocita de mine, mi se sbârlesce

[păruld; 
Singură în casă, pentru vecie, rămână 

[mută.
Cum n’ai avută nulă de mine, fiiule, 
Care te-am făcută voinică, frumosă ca o

[privighetore.
Ca leu la lucru, deosebită la minte, 
Cu rîsulă pe buze, drăguță și deșteptă,

Să me lași întristată, sâ mă totă jelescă 
Și la nici o bucuriă să nu me gândescă. 
Dela mică pănă la mare se totu mirau 
Când cu iubire toți te priveau.
Unde țl-e rîsulă de altădată 
Drăguță și dulce la rude și sată?
Privesce ’mprejuru-țl, tovarășii se adună 
Vhiă să’țl ureze să ai parte bună, 
Acolo unde mergi în cealaltă lume, 
Lume de păcură pentru bietele mume.
— Taci, nu plânge, taci, fa, Ioană, 
Așa vru Domnulă, tu să trăescl.
Să suferi ce suferă soțele tote, 
Să simți durerea, ce n’o cunosceai pote, 
Fă-țl inimă de feră, o soră,
Și de aci ’naiute stinge ală teu doră.

Pe măsura ce voiu mai primi din 
acestă felă de Miriologii mă voiu grăbi 
a le da publicităței. Terminândă, deo
camdată cu cele de față, facă ună apel 
căldurosă la toți profesorii și profeso- 
rele din Macedonia, ca, în interesulă 
loră și ală scopului ce au în vedere, se 
îmi trimită totă ce cunoscil că pote să 
intereseze revista și ținta ei. Sunt si
gură că sânțenia causei ce apărămă cu 
toții îi va face să nu pregete dinaintea 
sacrificieloră ce E s’ar cere pentru a- 
cesta. Recunoscința Româniloră din 
tdte părțile le va fi asigurată și numele 
loră va ocupa loculă de onore printre 
aceia, cari au luptată pentru stabilirea 
curentului Eterară macedo-română.

(„România Liberă.") And. C. B.
[Costa.]
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Picăturile de stomaclro Mariazeller, 
care lucră escelentu în contra tuturora 

boleloru de stomachu.
Neîntrecute pentru lipsa 

de apetitu, slăbiciunea sto- 
machului, respirațiunea cu 
mirosă greu, umflare aven
turi), răgăelă acră, colică, 
catară de stomachă, acrelă, 
formarea de petră și năsipă, 
producerea escesivă de fleg
mă. gălbinare, greață și vo- 
mare. durere decapătdecă 
provine dela stomachă), câr
cei la stomachă. coustipa- 

stomachului
Schulzmarke.

țiune seu încuiare. încărcarea _________
cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe 
de splină, ficată și de haemorhoide. — Pre- 
țulă unei sticle dinprenuă cu prescrierea 
de întrebuințare 3.» cr., sticla îndoită de 
uiare 60 cr.

Espediția centrală prin farmacistulă 
Cari Brady, Kremsier (Moravia.)
Picăturile de stomachă Mariazeller nu 

suntă ună remediu secretă. Părțile conți- 
net ore suntfr arătate în prescrierea de în
trebuințare, ce se află la fie-care sticlă. 
Veritabile se află mai in tote farmaciile.

Avertismente! Picăturile de stomachă 
Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori.—Ca semnă, că suntu veritabile, 
servesceînvălitorea roșiăprovădută cu uiarea 
de proteețiune de mai susă, și afară de 
acesta pe fiecare prescriere de întrebuin
țare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se B 
fie arătatft. că acesta s’a tipărită în tipo
grafia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia8 
Franz farmacia la Biserica Albă“;l
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia 1 
F. IekeUus' W-we: farm. K. L. Scltuster. g 
Feldioră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. I 
Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beteg, farm, 
Barabâs Fer. 13,52—7 Ăl

Cursulu la bursa de Viena 
din 21 Martie st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0............................
Renta do hârtiă 5°/fl............................
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

ostă ungare (2-a emisiune) . .
Amortisarea datoriei căiloră lerate de 

ostă ungare (3-a emisiune) . .
rurale ungare.......................
cu clasa de sortare .... 
rurale Banată-Timișu 
cu cl. de sortare..................
rurale Transilvane .... 
croato-slavone.......................

Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Renta de hârtia austriacă 
Renta de argintii austriacă . 
Renta de aurti austriacă . .
LosurI din 1860 ...................
Acțiunile băncei aust.ro-ungar 
Acțiunile băncei de creditti ungur. . 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă.....................................
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului.....................................
Galbeni împărătesei .......................
Napoleon-d’orI.....................................
Mărci 100 împ. germane..................
Londra 10 Livres sterlinge ....

e .

96.10
83.-- 

149.

93.90

123.75

108.50 
104.— 
103.60
103.60
103.60
103.70
103.25
77.35
79.15

109.25
131.75
856.—
269.75
267.60

99.
122.25

123.70
5.99

10.05
62.40

126.95

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Martie st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 
Arginta româjiescti .
Napoleon-d’orI . . . 
Lire turcescl . . . 
Imperiali..................
Galbini..................
Scris, fonc. „ Albina" 6‘’/(

r îi n
Ruble rusescl 
Discontulti

n
H
n

8.47 Vend. 8.48
J»
»

. o
5*7n

8.44
10.03
11.34
10.34
5.88 

101.— 
98.— 
101.-

»
n
n

6'/2—8% pe

n
11
11
ii
n 

anu,

8.46
10.06
11.37
10.37
5.92 

102.— 
99.— 

102.—

PUBLICAȚ1UKE
Se aduce la cunoscință publică, cumcă spre scopulă nouei în

chirieri, respective arendări, a obiecteloră mai josă amintite pe du
rata de 6 ani, se va ținea—pe lângă ulteriora aprobare din partea 
representanței comunale orășenescl, Joi îll 5 Aprilie a. C. (lupă 
prâlldu Ia 3 ore, pe basa condițiuniloră contractuale și de oferte, 
cari se potu examina în orele oficiose din partea fiecărui la oficio- 
latulă economică orășenescă, — o nouă pertractare la amintitulă 
oficiolată.

Se provocă deci toți aceia cari voescu se ofereze de a’șl așterne 
celă multă pănă în 5 Aprilie a. c. la 12 ore din iți la administrato- 
rulă economică Ernst Hintz ofertele scripturistice închise, provecjute 
cu ună timbru de 50 cr. și cu ună vadiu de 10%, din chiria, res
pective arenda anuală oferată. Vadiulă are se constea din bani gata 
seu hârtii de valore. Să se amintescă în ofertă, că pentru care obiect 
se ofereză, conținendă și dechiarațiunea, cumcă oferentului fi suntă 
cunoscute condițiunile contractuale și de oferte și că se supună loră. 
Chiria, respective arenda, are să se amintescă în ofertă atâtă în cifre, 
câtă și în litere.

Nru 1888 ex 1888.

! ALB IHA
Instituții de credita și de economii

FILIALA BRAȘOVU.
* 5

Primesce depuneri spre fructificare și plătesce pentru ele 
amesuratu timpului de abdicere, darea de venită de 10% și 
5, 4 sen 3 '/2 % interese;

cumpără și vinde scrisuri ionciare de ale ..Albinei" după 
cursulu ijilei, pe care totodată le recomandă p. t. publicului 
ca cea mai sigură și avantagiosă hârtiă pentru plasarea de 
capitale;

escompteză cambii cu celu puțină două subscrieri după 
calitatea loru cu interese de 6'/2—8%;

escompteză cambii cu numai o subscriere decă acelea suntu 
asigurate prin hipotecă cu 7% interese;

acordă credite de contă curentă cu 6 '/2 % interese; 
acordă împrumuturi pe mărfuri cari au o valore stabilă și 

nu suntu supuse stricărei pe lângă interese dela 6’/2—8% după 
suma împrumutului;

acordă împrumuturi pe tote efectele cotate la bursa din 
Budapesta, Viena și BucurescI, până la 85% a cursului loru 
pe lângă interese pe 61/2%;

cumpără și vinde după cursulu cjilei monete;
primesce în comisiune cumpărarea și vinderea de ori-ce 

hârtii de valore pe lângă cele mai ieftine condițiunî;
închiriază pe teritoriulu ce-lu posede lângă gara Brașovu, 

și care e prin șine în legătură nemijlocită cu gara însăși, a- 
tâtă locuri libere pentru depositarea de marfă câtă și cabine 
în magazinele sale seu magazine întregi, și primesce și canti
tăți mai mici de mărfuri spre depositare în magazinele sale.

Deslușiri detailate se potu lua la cassa filialei și la băr
bații de încredere ai acesteia.

Oarele de cassă suntu în fiă-care cți dela 9—12 a. m. și 
dela 3—5 p. m.

Localulti „Filialei44 este în Brașovti, piață 
Nr. 90, etagiulu I.

io

3-3

1.
Obiectele ele închiriată, respective de arendată, suntă 

Casa Nr. 16 cu grădina, chiria de pănă acum pe ană
următorele:

3150 fi.—
9. Berăria orășenescă . . ,, Î5 15 55 55 55 3271 ii.50
3. Cafeneaua de pe promenadă ,, 5 5 5 1 55 55 2001 ?5

4. Prăvăliă în casa Nr. 17 ,, 11 11 55 55 820 11

5. ,, în podul bătușilor 4,, 51 15 55 55 240 5 5

fi. H 0 H 15 15 55 55 300 11

7. „ „ » » '11 I) 11 51 15 11 200
8. Magazinu mai mică iu porta uliței scheilor 51 15 12 51

9. 0 pivniță sub Buciumă Nr. 584 5? 5? 55 51 12 15

10. Șatra de pe promenada de susu menită pentru
cofetăria..................... 15 11 40 .. ---

Avîsu cL-loru. abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenuinerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și minierii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
aveină din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei,“ precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administrațiunea „Gaz. Trans.“

11. Cârciuma orășenescă dela Bersă pe lângă eschi- 
derea libertății de accisă.

Brașovfi, în 8 Martie 1888. 7"Magistratul!! orășenescu.

TW" Numere singuratice din ..Gazeta Transilva
niei” â 5 cr. se potu cumpăra în tutungeria I. Gross, 
în librăria Nicolae Ciurcu și Albreclit Zillicli.
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Turnătoria și fabrica de mașini a lui SCHLICK
Societate pe acții în Budapesta.

Biuroulu centrală: Vi. Waitznerring 57.—Despărțementulă pentru mașini agricole: VI. Aeussere

MAȘINELE DE SEMENATÎJ 
„TRIUMPH“ 

patentate ale lui Schlick
Cea mai mare distincțiune:

Diploma de oiidre de aurii la concurența internațională 
de pluguri în llatvas.

Waitznerstr. 1696—1699.

B 
sc )O

Plugurî pentru una brazdă patentate a lui 
Schlick pentru 2 și 3 brazde, Rayol. 2 premii 
dinteiu. Medalii de aură și încă alte trei dis- 
tincțiunl.

Pluguri originale pentru o brazdă ale lui 
Schilck- și Vidats, pluguri pentru sapă și mo- 
șoroie. Extirpatore etc.

Garnituri de treierată cu vaporă, Garni
turi de treierată cu vertejă (Gopei).

Mori pentru curățită, Mori pentru măci
nată, Mașină pentru preparare de nutreță etc.

8

< kli: mai i:ttim:.<itai.oagi: i.a intim gratis și franco.
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