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Continuare.) 

Clușiu, 21 Martie.
Președintele (r6spuni]ândil la în

trebarea dintăiu a d-lui Mrue- 
șianm: Premitft că în sensulu art. 
de lege 44 din 1868 limba ofi
cială la tribunalele regesc! este 
cea maghiară, der totu acesta lege 
dispune, că părțile private carinucu- 
noscu limba maghiară pot se se t'olo- 
sescă de limba lorii maternă, decă 
voiescu a se apăra în personă. 
Der după ce legea acesta nu dă 
aceste drepte și apărătorului, a- 
cesta se pote folosi numai de limba 
maghiară. Așader nu e neaperatu 
necesare, ca acusații se se apere 
în limba lorn maternă, der decă 
totuși voiesc se se apere translatorul 
va tălmăci apărarea loru juraților.

i Președintele se adreseză apoi 
cătră juriu cu provocarea, că aceia 
dintre domnii jurați, car cunoscft 
limba română se se redice de pe 
scaunu. Se redică numai doi inși.) 

Președintele: Constate că doi 
dintre domnii jurați înțelegu limba 
română, aceștia voru pute esplica 
si celorlalți cele auijite.

Translatorulu esplică acusațiloru 
enuneiările d-lui președinte în limba 
română.

Dr. Aurel Mureșianu; Domnule 
Președinte! Am înțeleșii că Doni- 
nia-vostră vă întemeiați pe aceea, 
că limba oficială a tribunalului e 
după lege cea maghiară. Decă în 
adeverii așa stă lucrulu, noi, cari 
suntemu aici ca acusați, nu’lti pu- 
temu schimba. Inse în casulu de 
față nu e vorba de limba oficială 
a tribunalului, ci e vorba despre 
aceea, că ore noi acusații, cari a- 
vemîî dreptulu de a ne apera în 
limba nostră maternă, fi-vomu în
țeleși de domnii jurați, cari chiă- 
mați suntu a judeca asupra fapte- 
loru nostre ? E învederați! că jurații 
numai înțelegendu-ne limba îșl pot 
forma o părere lămurită din espu- 
nerile nbstre și verdictulu loru nu
mai în casulu acesta pbte ave sensu.

Der după ce dintre domnii ju
rați, precum a-ți bine-voitu a cons
tata, numai doi inși cunoscft limba 
română, după ce mai departe toți 
12 jurați conformii jurământului, 
ce l’au depușii mai înainte în fața 
tribunalului, au a-și forma jude
cata loru din imediata' impresiune, 
ce-o va face asupră-le acusarea 
de-o-parte și apărarea de alta; va 
înțelege d-lii Președinte și ono- 
ratulfi tribunalu, că posițiunea 
nostră, a acusațiloru, este foite 
grea și penibilă, Hindu vorba de 
apărarea dreptului, a libertății și 
a onorei nostre ca cetățeni de 
naționalitate română; va înțelege 
că noi nu ne putemu esprima aici 
în limba nâstră maternă motivele 
și intențiunile, ce ne-au condusu 
la redactarea aiticuliloru înprici- 
națl, cu acea speranță că domnii 
jurați ne voru și pricepe. Până când 
onoratulii juriu nu ne va pricepe pe 
noi acusații nu avemu garanția, că 
apelarea nostră va fi cu efectu și 
va ave asupra lui influență cum 
pretinde legea și dreptatea.

Câtu pentru aperătorulu nos
tru, necunosceiidu elu intențiunea 
și motivele, de cari amu foștii 
conduși noi acusații când amu 
scrisă articulii, pentru cari sun- 
temu trași la răspundere, densulu 
nu este în posițiune a susține a- 
perarea nostră în f'oiidu, ci misi
unea lui se restrînge numai la 
observarea formcloru și la aperarea 
nostră din punctă de vedere al legii.

N’ajunge că d-lă președinte se 
provocă la pracsa tribunalului în 
privința limbei. E forte durerosă 
pentru noi Românii împrejurarea 
că aici în patria nostră, într’unu 
procesă ca acesta pertractarea se 
conduce numai în limba maghiară. 
Dor, repetă, acesta noi acusații 
nu o putemu împedeca. Suntemă 
în drepții însă a cere ca se iimă 
celu puțină înțeleși de aceia, cari 
au să ne judece. Trebue se esiste 
între noi și juriu posibilitatea, ca 
acesta, se ne înțelegă directă și 
imediată, er nu prin intermediară, 
căci în casulă contrară frumosa 
și liberala instituțiune a juriului 
se aduce la absurdă.

Eu, care suntu încălfiitii de 
foculu și dorulîi de a ajunge îm
preună cu conaționalii mei o sorte 
mai bună; eu ca patriotă care 
mi-am luată ca misiune aperarea 
drepturiloră națiunei mele; eu 
care semtii, sciu și cunoscu ne
cazurile și suferințele ei;

văcjendă că nu mi se dă posi
bilitatea de a ’mi validata drep- 
tulîi de apărare față cu onoratulă 
juriu, deorece numai doi domni 
jurați arii pute să-și dea verdic- 
tulă după imediata împresiune ce 
ar primi din apărare, mărturisescă 
că mă aflu, împreună, cu conso- 
țulii meu acusată, într’o situațiune 
cu totulu anormală și de aceea 
vă rogi! d-le președinte în numele 
meu și alu consoțului meu să bi
nevoiți a afla o modalitate de a 
ne scote din acesta tristă situațiune 
în care ne găsimu.

In casulă contrară declarămăM 
că ne-amu vede forțați de împre
jurări, deși cu cea mai mare părere de 
rău, a renunța cu totulă la apărare 
atâtii noi câtă și aperătorulă nostru, 
după ce ea nu pote fi comunicată 
imediată cu juriulă, și a lăsa ea 
domnii jurați să aducă verdictulu 
numai pe basa acusațiunei dom
nului procurorii.

TranslatoruHl Dr. Isacă tăi mă- 
cesce tribunalului vorbirea d-lui 
Mureșianu.

Președintele spune, că juriulă a 
fostă compusă după întocmirile 
legii. Decă acusații nu cunoscft 
limba maghiară, atunci translato
rulu judecătorescă le va tălmăci 
în limba maghiară aperarea con
formă prescrierilor ii legii. Legea 
nu lipsesce pe acusați de acestă 
mijlocii de apărare. Decă însă ai 
nu voră voi să concedă nici apă
rătorului loră a vorbi pentru ei. 
atunci voră ave să’șl ascrie nu
mai propriei loră greșeli urinările.

Translatorulu este însărcinată a 
tălmăci acusați] oră cuvintele pre
ședintelui. ceea ce si face,

Președintele : conformă proce

dure!, voiu lăsa să se cetescă ar
ticulii. înpricinați deorece între 
d-nii jurați suntu și de aceia, cari 
cunoscă limba română (2?), voiu 
lăsa să se cetescă articulii și în 
românesce.

Notarulii citesce după acesta tra
ducerea maghiară a articulului de 
fondă din Nr. 179 ală „Gaz. Tran
silvaniei" din 1887, er translato
rulu urmeză a-lă ceti în originală. 
(Articululă s’a reprodusă în nu- 
merulu de. erl.)

Președintele.: Rogă pe d-lă trans
latorii să întrebe pe Dr. Aurel 
Mureșianu, decă mărfurisesce, că 
elu a scrisă acestă articulu de fondă 
și decă ia pentru elă responsabi
litatea, La întrebarea translato
rului răspunde:

Dr. Mureșianu: Mărturisesc!! că 
eu l’am scrisă și iau pentru elă 
responsabilitatea.

Totă acestă întrebare ’i s’a a- 
dresată și d-lui Ștefanii Bobancu, cu 
privire la articululă din Nr. 176 
din 1887, după ce s’a cetită în 
traducere ungurescă și în origi- 
ginală. (Articululă s’a reprodusă 
în numărulă de erîj, care ase
menea a mărturisită că elă a 
scrisă acestă articulu de fondă pen
tru care ia răspunderea asupră-șl.

După acesta se citescă mai 
multe atestate dela autorități prin 
cari se dovedesce, că amândoi a- 
cusații au o vieță nepătată și că 
numele loră nu apare nici într’unu 
registru penală, nefiindu niciodată 
pedepsiți.

La întrebarea președintelui, 
decă acusații voescă ca să mai 
presenteze vr’unu documentă, care 
să se alăture la acte, ei răspundă 
că nu.

După acesta terminându-se pro
cedura privitdre la producerea do- 
veijiloru, urmeză pledoaria, preșe
dintele dâudă cuvântă mai întâiu 
acusatorului publică.

Procurorulu Dr. Bird : Onorata tribu- 
nala și stimați Domni jurați! Așa credit 
că după cele citite nu treime se motivezi! 
îndelungata, că nu numai îmi împlinescă 
datoria mea oficiosă, când miS presenta 
înaintea Dumnevostră, ci stima față de 
lege, care este obligămentă comunu, îmi 
impune acesta pasa. Acela stata în care 
nu este ordine de dreptă iui pote esista; 
locuitorii aceluia pot.a forma orecare or- 
ganismu, der stata nu. Sciu, D-lora ju
rați, că D-vostre sunteți pâtrunșl de stimă 
față cu legea și prin acesta am voita a 
indigeta. ținta ce a condusa pe procura
tura regescă la acesta pasa oficiosă.

De când libertatea cuventului .și-a 
rupta lanțurie sale, pressa naționalităților 
nu ține nici una mijloca de neertattt ca 
sg distrugă orl-ce aședămentă constitu
ționala. ca în acestă patria, care a fosta 
teatrala atâtora răsboie, s6 se pdtă mani
festa nemulțumirea. Spre ajungerea a- 
cestui scopa nu face, lucru de consciință 
din alegerea mijlocelera și numai într’a- 
colo se nisueșce, ca ceea ce voieșee a 
ajunge,' se ajungă în orl-ce moda.

Pressa naționalitățilora ține pe ceti
torii sei în continuă agitațiune prin ar- 
ticlii scrișl cu condeiula înmuiată în fiere. 
Nu esistă nimicii ce să nu afirme despre 
Maghiari, decă crede că prin acesta ațîță 
ura naționalității sale proprie. Si ce alta 
conține decă nu ură următoriula comu

nicata : „In îngâmfarea lori! amenință cu 
cutropire11 etc.

Decă fieșcecare cetitora ar ave cu- 
noscința istoriei, atunci așa dice, că a- 
supra acestei proposițiiuil ama trece c’ună 
surîsa la ordinea dilei, căci istoria ar 
arăta învederată, că pe cine, când și unde 
a contopită în sine națiunea maghiară, 
der sciu că nu s’a nisuita a contopi pe 
nici o naționalitate, ci a concesii, ca 
fieșce-care naționalitate să purcedă după 
propria sa voință și convingere și totuși 
articulul apărată înNr. 176 al „Gaz. Tran
silvaniei “ din 1887 afirmă, că națiunea 
maghiară a voita a contopi în sine pe 
Români, Sași, Șerbi și Slovaci, că per
secută, îi apasă și scliingiuește tota ce 
nu e maghiară. Intr’adevăra se recere 
mare curaj a, ca cineva în publică și prin 
una atare organu, care este mijlociile c-i- 
i-ilisațiunei, să afirme aceste.

Pre cine au persecutata, pe cine au 
apăsata .și ce fela de fapte crude au să
vârșită Maghiarii ? Doră ll-au dârîmata 
bisericile seu ll-au închisa școlele'? Nu. 
Inculpații însuși sciu, că acesta nu este 
adevărata, der afirmă aceste ca să stingă 
și cea mai mică seîntee a simțământului 
civicii față de Maghiari și națiunea ma
ghiară din peptula conaționalii or a. Se afir
mă mai departe în articululă incriminata, 
că nemaghiarii lucră di și nbpte. suferă 
chinuri etc. Aici voiescil a înfățișa pe 
Maghiari ca pe atari, cari se susțină din 
munca altora, ca pe nisce părăsiți. Afirmă 
aceea, că celelalte naționalități muncescu 
numai ca cei dela putere să potă trăi 
splendida. Infricoșeză pe cetitorii loră 
cu aceea, că răsplata muncii loră este 
numai o suferință. Declară în articula 
pe Maghiari ca pe inimicii celorlalte na
ționalități. (176. Pentru ca adversarii 
noștri etc.)

i „Pentru ca adversarii noștri să-și 
asigure acestă posițiune..........................
esploatândă pe Nemaghiari, teroriseză, 
persecută, înegrescă și calnmnieză pe 
cei ce n’au venită dela polele Altailoră.*)

Vă întreba pe D-Vostră, D-loră, că 
de o miiă de ani, de când locuimă pe 
acestă pămentă. trăifainil noi totdeuna din 
munca altora, fost’amă noi în restimpă 
așa de mare răpitori? Se recere multă 
abnegațiiuie ca față cu astfelă de afir
mări să nu ni-se înfierbinte sângele, der 
chemarea mea oficiosă este, ca se mă 
adresezil cu stimă oficiosă și să ceră dela 
D-Vostră dreptate.

Acestea îmi luaiu voiă a le espune 
față cu cuprinsulă articului de fondă 
apărută în Nr. 176 ală ,Gaz. Traus.“ din 
1887 .și acuma revin la articululă de 
fondă ajiărută în Nr. 179 din același 
ană. Acești 2 numeri coincidă nu numai 
din întâmplare, ci și pentru aceea pen
tru că unuia întregește pe celălaltă, căci 
pre când în Nr. 176 Maghiarii suntă des
criși ca părăsiți, Nr. 179 afirmă, că voimă 
să le răpimă drepturile politice, voimă 
să-i facemă iloțl politici <179. Au totă 
voită Ungurii să sugrume etc.) Tendința 
continuă și constantă a unei părți a Ro- 
mâniloră este, ca să înegrescă pe Ma
ghiari. (lele afirmate în Nr. 176 suntă 
de mai puțină însemnătate, căci ceea ce 
se răpesce dela naționalități, aceea erășl 
se pote recâștiga prin diligință: der Nr. 
179 afirmă, că li-se răpesce libertatea 
politică, care nu se mai pbte recâștiga.

Nu este de lipsă ca se demonstrezi! 
mai pe largă, că chiar acea națiune se 
invinuesce că face din alții iloțl poli-

' Veli „Gaz. Trans.-1 Nr. 176. 
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ticl, la a cărei inițiativă propriă s’a în
deplinita faptul!, ca toți să posedă drep
turi egale. Spre a • onstata că ore ce 
au comis! Maghiarii ca să nu potă trăi 
Românii aici ca Români, să bine voițl 
a privi în legi, cari nu facă deschilinire 
între naționalități, ci tracteză numai des
pre fii și civl ai patriei.

Ce este ilotă politic! ? Acela este 
ilotîi căruia i-se ia posibilitatea nu numai, 
der îi este chiar oprit! prin lege ca să 
se potă folosi de orl-ce drept! politic!. 
Aceia ar fi la noi iloțl politici, cari ar! 
fi opriți dela esercitarea drepturilor! cons
tituționale. Pentru aceea că cineva este 
Român! seu se gereză ca Român!, nu 
pote el! esercita tocmai acelea drepturi 
ca orl-care altul!, decă are cualifica- 
țituiea. ce o pretinde legea dela fiăcare 
cetățenă? Nu eserciteză Românii drep
tul! de alegere și alte asemenea drep
turi? In ce se manifestă der aceea, că 
Maghiarii ar! voi să facă din Români 
iloțl politici ?

Autorul! articulului nu a indigetat! 
aceea, că voesce el! a înțelege națiune 
politică seu naționalitate de rassă, și 
după ce n'a indigetat! acesta, așa ceti
torii nu au putut! înțelege, decă na
țiunea maghiară persecută pe Român! 
numai pentru că e Română, seu că pune 
în lucrare față de naționalitatea română 
totul! ca s’o desbrace de naționalitate 
și s’o contopesc! cu națiunea maghiară. 
Decă ași întreba acesta dela d-1! incul
pată, credă că însuși ar afirma cuincă 
așa ceva nu esistă, pentru c-ă fiesce-care 
și nu numai specialistul! scie aceea, că 
cei cari sunt! în acestă țeră se bucură 
de aceleași drepturi și suportă aceleași 
greutăți.

Față cu articululă apărut! în Nr. 
176 declar!, c-ă în decursul! investiga- 
țiunei, d-1! coredactoru a recunoscut!, 
că el! este autorul! aceluia, der a sus
ținut! că nu l'a îndreptat! în contra 
națiunei maghiare.

Domnilor!! Decă vomă ceti întregă 
articululă, trebue se ne convingem! des
pre aceea, că acestă afirmare este numai 
escusare și nu dovadă. Vorbesce despre 
5 milione de omeni, cari nu sunt! toți 
maghiari și carl dică despre sine că ei 
formeză majoritatea: apoi vorbesce des
pre aceia cari de 20 de ani încoce su
portă față cu aceste 5 milione sarcinele 
statului.

Că cum se pote lua acesta scusă și 
câtă pote fi ea de întemeiată, credă că 
este de prisosă a mai argumenta, căci 
articululă ne spune în contra cui e în
dreptată și că întru adevăr! ce conține.

Față cu articululă apărută în N-ru. 
179, Dr. Mureșianu a recunoscută în de
cursul! cercetării, că elu este autorul! 
aceluia, și afirmă că densul! a voită 
prin acesta numai a esprima, că Ma

ghiarii nu conced! ca Românii să esiste 
ca naționalitate politică și să-și esereite 
drepturile ea naționalitate politică.

Der decă vomă ceti cu atențiune 
articululă și vom! ave în vedere cu
prinsul! aceluia, nici că ne putem! în
chipui, că Dr. Mureșianu, care se ocupă 
cu politica, să nu se fi putut! esprima 
așa precum a voit!. Der chiar decă s’ar 
fi întâmplat! vr’o erore, pentru acesta 
densul! este răspundătoră, căci decă ci
neva nu este în stare a esprima ceva 
așa precum voesce, atunci să nu se a- 
firme ca conducătorul! și fericitorulă ță
rii. Prin acesta cred!, că am espus! 
conținutul! articulului și aeusațiunea re- 
feritore la acesta.

Acum mai rămâne numai ca să con
statăm!, decă acesta conține vr’un! fapt! 
prevădutu în codul! penal!. Da, con
ține. § 172 al. 2 a codului penal! pres
crie că ațîțarea la ură contra unei națio
nalități se pedepsesce cu închisore de 
stat! pănă la 2 ani și 1000 fi. amendă. 
Conțin! ore acești articull agitațiune ?

Este adevărat!, că autorii acelora nu 
provocă positiv!: urîți pe Maghiari! ci 
afirmă numai că: Maghiarii voesc! să vă 
despoie de fructele muncei vostre, că 
Maghiarii trăese! splendid!, că Maghiarii 
voesc! să facă din voi iloțl politici, nu 
vă lasă să trăițl ca Români!

Decă afirmăm! acestea despre cineva 
este încă de trebuință ca să mai spunem! 
că-1! și urîm! ? Ore vor! nutri aceste 
afirmațiunl iubire în aceia, cari le citesc!? 
Decă credeți că da, atunci procedețl după 
consciință. Eu nu pretind! răsbunare, ci 
voesc! numai ca să ajungem! acolo, ca 
să ne ’nțelegem! unii pe alții ; ca să re- 
cunoscem! că suntem! fii acestei patrie 
comune, căci decă nu dicem! nimic! bine 
unii despre alții, atunci cum să ne iu
bim! ? Eu voesc! numai sentință dreptă!

Inculpații afirmă, că nu se vor! a- 
păra, pentru că d-nii jurați nu pricep! 
limba română, și decă jurații nu pot! 
rjice că le pricep! limba, atunci nici 
nu pot! judeca drept!.

Dorința inculpaților! este nemoti
vată, pentru că d. e. în Geneva apare 
un! diar! rusesc!, care decă ar fi in
culpat! pentru vr’un! delict! de pressă, 
de sigur! că nu ar veni înaintea unui 
juriu cu limba rusescă. (Președintele 
face atent! pe procuror! să nu se de
părteze dela obiect!.)

Ml mai aduc! aminte încă de un! 
esemplu, după care murind! un! om! 
din Roma, întrega sa avere a lăsat’o cu 
eschiderea rudeniilor! sale unui strein!. 
Născendu-se proces! pentru acesta, strei
nul! a ales! ca judecător! al! său pe 
un! erede îndreptățită. Atunci eredele 
a esclamatu: CredI că decă voiu fi eu 
judecătorul! tău, nu voiu spune adevă
rul! ?

Așa este și 'u cașul! de față. Fără 
apărare, încredințezi judecata juraților! 
cred end! că și astfel! jurații vor! ave 
curagiulă a spune adevărul! și a judeca 
drept!. Rogi pe jurați să judece ast
fel! și să declare vinovațl pe acusațl.

Președintei. Fiind-că d-nii in
culpați nu pricepu limba ma
ghiară, deși au declarată că nu 
voesc! a se apăra, afin de lipsă 
totuși, ca în limba Ioni se pricepă 
aeusațiunea procurorului. Rog! 
der pe d-lu interpretă, ea celu 
puțină în liniamente principale se 
le esplice acusarea d-lui procuror. 
Provocă totodată pe acusațl a 
spune, decă voesc! se se folosesc;! 
de dreptul! apărării seu nu?

[Va urma.[

Cancelarulu Bismarck și mortea 
împăratului Wilhelm.

In ședința dela 19 Martie a 
Reichstagului, după ce s’a citită 
mesagiulă imperială de cătră prin
cipele Bismarck, președintele s’a 
crecjut! datoră a esprima cea mai 
căldurosă mulțămire a Reichsta
gului tuturor parlamentelor străine 
pentru condolențele loră cu oca- 
siunea morței împăratului Wilhelm.

Cancelarulu ițise:
Aș! simți o mare satisfacțiune decă 

m’așu pute privi ca însărcinatul! d-vostră 
pentru a transmite acelor guverne stră
ine, ale căror parlamente nl-au mani
festat! condolențele, mulțămirea Reichs
tagului german!.

Mai nainte de toți Germanii din străi
nătate, cari din tote părțile globului ma
nifestat! părerea lor! de râu nu numai 
prin vorbe ci și prin flori și corone. 
Este ceva ne mai pomenit! în istoriă a- 
cestă asociare la doliu cu ocasiunea 
morței unui monarch!. Au mai murit! 
și înainte omeni mari în istoriă, și mortea 
lui Napoleon! I, a lui Petru cel! mare 
a lui Ludovic! XIV de sigur! a pro
dus! o mare impresiune. Der ca să fi 
trimis! corone și palmi dela antipodl, 
nu s’a mai pomenit! în istoriă. Nici 
un! domnitor! n’a ajuns! așa departe 
în cât! tote poporele fără escepțiune să 
manifesteze condolențele lor! cu ocasiu
nea morței lui.

Mai mult! de relevat! simt! mani- 
festațiunile țărilor! care se găsesc! cu 
noi în legături mai strînse de prietiniă, 
cum sunt! Austro-Ungaria, Italia, Por
tugalia, Țările de jos!, Suedia, Belgia, 
Danemarca. Relațiunile cu Germania 
au trebuit! să lase în Danemarca unele 
amintiri neplăcute, der persona, care a 
dispărută dintre noi, a esercitat! în tote 
direcțiunile o putere atât! de vindecă- 
tore și împăciuitore, încât! și d’acolo, și 

nu numai din partea guvernului, ci și 
din partea ambelor! Camere s’au trimisă 
demne și simpatice adrese de coudolențe. 
Vă mulțumesc! pentru autorisarea ce’ml 
dațl d’a mulțumi pentru aceste simpatii, 
pe care pacea viitorului se întemeiază 
mult! mai tare, decât! pe tratatele 
scrise.

Generalulu Boulanger.

De câtva timp! lumea se ocupa 
forte multîî de generalulu Bou
langer. I, fiarele din Parish au pa- 
gine întregi pline cu amănunte 
despre acestă generală, de când 
a fostă pusă în Reactivitate. Foile 
germane de asemenea se ocupă 
de acestă oficeru francesu. Așa 
„Kolnisclie Zeitung“ priniesce din 
Parisă următorea corespondență :

Deputății, carl simpatiseză cu Bou
langer și ceilalți prieteni ai lui desvoltă 
o mare activitate; despre disposițiunile 
celor! din provincia circulă felurite-scirl, 
din cari s’ar pute conclude, că aceste 
disposițiuni nu sunt! nefavorabile minis
trului de răsboiu de odinioră. Deore-ce 
generalul! aprobă în totă forma miș
carea începută în favorul! său și ia parte 
fățiș! la consultările amicilor! sei, se 
pare cu totul! basată pe adevăr! împăr
tășirea foiei „Rappel“, că guvernul! va 
convoca ună consiliu de investigare, pe 
care'lu va întreba, decă nu trebue. ca 
Boulanger să fiă cu totul! depărtat! din 
armată.

In partida radicală începe a se face 
o ruptură complectă, dedrece Clemenceau 
a început! a păși în potriva lui Bou
langer.

In adunarea ținută de cătră parti- 
sanii generalului în 16 Martie n. pen
tru formarea unui comitet! republican!, 
care să întocmesc! un! protestă națio
nal!, s’a proiectat! ună manifestă, care 
are a se afișa în tote comunele din 
Francia.

La 19 Martie n. s’a întrunită 
comitetul! de protestare pentru 
Boulanger și a adresată cătră ale
gătorii a doue departamente ur
mătorul! apel!:

„In interiori guvernul! s’a arătat! 
neputincioși, în afară slabă. Parlamen
tul!, condusă de miniștri fără nici o forță 
patriotică, n’a realisată nici o reformă 
republicană ; egalitatea cu privire la ser- 
vițiulă militar! este și acum o vorbă 
golă după patru periode legislative. Pe
depsirea violentă, anti-patriotică a lui 
Boulanger ne permite să protestăm! con
tra acestei politice fatale. Francia respinge 
orl-ce dictatură. Nu e vorba de a aduce 
la cârmă pe im! bărbat!, ci de a asi
gura esistența națiunii printr'ună soldată 
republicană patriotică.

FOELETONULO „GAZ. TRANS. “

(2.)

IONtî ISTEȚULU.
Legend# de K A. Urechi#.

Ion! lua pușca — că dor era elă 
atâta de isteț! ca să șcie că la mulțl 
potă să-i esă în cale niscai fiare... și 
pomi. Și dăi, și dăi!... Haide hai!... 
tot! înainte ... pănă ce ajunse la polele 
nnni munte, unde calea să iezea.

Neșeiindă încotro să apuce, — că 
nu era pe acolo nici țipenie de omă, 
Ion! se tologi pe malul! Slănicului și se 
odihni hăulindă o doină de jele. De o 
dată ridicând ochii spre zarea dealului, 
numai ce dări ună omu care mergea pe 
cresta dealului, cu doi măgari greu în
cărcat!.

— Unde merg! alții, mergi și tu. 
Nimeresc! orbii Brăila, a cjisă d. căpi
tan!. Se vede că pe unde merge omul! 
acela este drumul!... pe-acolo trebue să 
merg! eu, îșl cjise Ionă.

Si urcă nene, la deală, ca o capră, 
de se prăpăstuiau, stimite de piciorele lui, 
bolovanii și prundul!, ca la vreme de și- 

voiu !... Haida-hai! haida-hai!... Dor 
de-o ajunge pe omul! cu cei doi măgari 
încărcațl.

Nici întărcjiâ de-a da de dînsul! pe 
pola de dindos! a dealului.

Numai omul! cu măgarii, câtă zări 
pe uni soldați, cu pușca la umăr!, țiș- 
nindi de după munte, la câțiva pași de 
lângă dinsuli, lăsă măgarii încărcațl și-o 
tuli de fugă, deadreptuli, peste ponore 
și rîpl...

Nu era isteți Ioni Istețul!, der au
rise eli, în Tergu-Ocnei, de contraban
diștii despre Ardeal!. Pricepu, deci, că 
omul! acela era ună contrabandist!.

Acum, Ionă merse după cei doi mă
gari, cari șciau mai bine ca elă drumul! 
prin poteci și-lă scoseră măgarii tocmai 
la Slănici, dincoce de orl-ce vamă. Nu
mai cum Ioni n’avea de ce să ocolâscă 
vămile, eli merse, cu măgarii încărcațl, 
pănă în vama Slănicului, după ce la pri
ponii! Vulturului dete porunca căpita
nului.

Vameșul! dela Slănici, om! price
pută în socoteli de una ție — două mie 
— după ce scotoci toți desagiii de pe mă
garii lui Ionă, în cari desagi află marfă 
scumpă de contrabandă, dete lui Ionă 

partea ce i se făcea din prinderea con
trabandei. Pote i s’ar fi făcut! lui Ion! 
ceva mai mult! de 600 lei, numai de: 
cahd! de dar! nu-1! căta de muscă la 
măsele ... Bine și cu atâta ... Că ce pof
tiți ?... Să nu se înfrupte în ola cu smân
tână și bietul! vameș!?...

Păi ecă de unde-i venise lui Ion! 
Istețul! cei 600 lei, pe cari îi dăduse în 
mânile căpitanului Glonță, să-i păstreze 
pănă la liberare.

* * *
Acu Ion! Istețul! șl-a cumpărat! 

haine țărăneșcl, că dela cazarmă i-au luat 
tote hainele de soldată... Ba i-au lăsată 
o sdrență de manta, dela care magazi
nerul! a tăiată toți nasturii și care e fer- 
fențită mai dehai deoâtă drapelulă regi
mentului... Fie, că Ionă e voiosă că are 
la brâu sub bete nouă foia de liberare 
și e gata de plecare. Nu potă cjice că 
nu este ceva mâhnită Ionă, că se des
parte de d. căpitan! Glonță, câ a fostă 
totdeauna bună cu elă d. căpitani, der 
bucuria covîrșaște măhniciunea lui, că 
de! tot! mai multă deoâtă pe d. căpi- 
tană iubeșce Ionă pe Acsinia lui.

— Ei, gata de drumă, Idne ?... îlu 
întrâbă d. căpitană.

— Gata, domnule căpitane, se trăițl!
— Ione, isteț!, isteț! să fii Idne, 

că fără de isteț! te dai afundă în lume.
— Domnule căpitane, să trăițl!.. De 

ce nu-mi dai acum la plecare, vre-o două, 
trei sfaturi bune, să mă istețescă, să mă 
facă și eu omă!

Să vedem!. De ce o să te apuci 
tu, în satul! tău?

— Să trăescă. cum o vre Dumne- 
deu, cu Acsinia și cu socru-meu.

— Socru-tău e omă de omenie ?...
— Păi de!... Ce să vă spuiu, dom

nule căpitan!?... Socru-meu a învățată 
carte, să se facă popă, der când să ia 
potcapul!, s’a resgândită, că i-a cerută 
la piscupie prea mulțl galbeni... De po
pită nu s’a popită, der cu gândul! de 
popie elă se însurase cu o fată din sată... 
A murită sermana, din făcere, născândă 
pe Acsinia, nevasta mea, s’avemă iertă
ciune... Apoi tata socru nu s’a mai în
surată, dâr remase în trebile bisericeșcl : 
se făcu pălămariu și căntăreță la bise
rica nostră, la Sfeată Ilie din Săl-cațI.

— Și muierea ta trâește pe lângă 
tată-său ?

— Păi așa dau cu mintea, că da.
— Ce! nu șeii unde se află muie

rea ta?



GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

Numele Boulanger însemneză : Li
bertăți publice și reforme democratice 
înăuntru și atitudine demnă în afară. Pe 
când Boulanger era ministru. elă a disă: 
„Decă ași îndemna la râsboiu. aș fi unii 
nebună, decă nu m’așă pregăti de râs- 
boiu așii fi imămiserabilă l1*. Prin acesta 
Boulanger a reprodusă gândirea tutu
rora Francesioră. — Alegători! Sunteți 
chemați să vă arătațl părerea și Du
mineca viitore vă veți arăta sentimen
tele patriotice întruuindu-vă voturile 
asupra lui Boulanger.

Der numitulu comitetu de pro
testare a presimțită de timpuriu, 
precum se vede, că nu o se ajungă 
la nici unu resultatd. Sub pre- 
textulu, că se feresce a da guver
nului motivă de a lua mesurl de 
prigonire contralui Boulanger, șl-a 
retrasă la 21 Martie candidatura 
generalului și șl-a suspendată ac
țiunea sa.

SCIRILE BILEI.
Hfaiestatca Sa motiarchulu a dăruită 

din casseta propria 10,000 fl. pentru 
inundații din Ungaria.

* * *Ministrulă a aprobată statutele pen
tru înființarea societății de lectură ungu
resc! in Năseudu. „Prin acesta — scrie 
ună corespondentă ală lui „Kolozsvâru 
— amă aruncată simburele primei socie
tăți cu sentimente ungurescl în pămen
tulă, unde cu câțiva ani mai înainte cu- 
vân tulii ungurescă figura așa de rară, 
ca și ună corbă albă.“ Apeleză cores- 
pondentulu la patriotismulă membriloră, 
ca să lucreze pentru consolidarea socie
tății ungurescl și a ideii de stată ma
ghiară în acele părți. — Noi scimă că 
în Năsâudă nu suntă Unguri, aflămă der 
că e forte superfluă acolo o societate de 
lectură ungurescă, căci doră nu-șl închi- 
puescă șoviniștii, că voră pute face și 
din Românii NăsăudenI omeni cu sen
timente maghiare ci îșl voră păstra sen
timentele loră românescl în ciuda tutu- 
roră uneltiriloră de maghiarisare.

*♦ ♦
După raportulU cetitti în ședința Co- 

mitetului comitatensă din comitatulă Sâ- 
lagiului, succesulă asentăriloră săvârșite 
pănă acum a fostă favorabilă. In lu
nile lui Ianuariu și Februariu s’au încas- 
sată în darea directă 72,704 fl. 881'., cr, 
au rămașii insă restanță 11)3,-56!) fl. 75 cr. 
Starea sanitară a locuitoriloră în cursulă 
lunei Februarie a fostă rea. A grassată 
vârsatulă în 10 comune cu 227 de bol
navi, dintre cari 173 s’au vindecată, 33 
au murită, 21 stau sub cură. Scarlatina 
a grassată în 8 sate și în orașulă Zelău, 
cu 494 bolnavi, dintre cari 378 s’au vin
decată, 34 au murită. 82 stau sub cură.

** *

— Nu, deu, domnule căpitană.
— Cum se pote ? Nu țl-a scrisă ?
— Nicl-odată, domnule căpitane, că 

de când cu purdalniculă celă de sorță 
numai șcie bieata unde am ajunsă eu.

— Der de ce nu-i soriseși tu?
— Păi, decă nu șciu carte...
— Caporalulă, măi Idne, țl-ară fi 

scrisă ună răvașă, că elă șcie carte...
— De! așa e, domnule căpitane... 

da nu ml-a venită în gândă așa ceva... 
că, vorba dumitale: isteță nu prea m’a 
făcută sfântulă Dumnezeu...

Ione, isteță, isteță sâ fii... Că fâr 
de isteție te dai afundă în lumea asta.

— Ascultă, domnule căpitană... Dă- 
ml, rogu-te, vre-o două, trei sfaturi bune... 
Le-oiu totă cjice în mintea mea, ca Ta- 
tălă nostru și er ml-oră prinde bine, ca 
dâunăjl, când ml-ai cjistt, că „orbii ni- 
merescu Brăila.“

— Hei, băete! sfaturi bune aducă 
bani la chimiră.

’ — Așa e, domnule căpitane; acela 
ee-ml dădușl dăunădl ml-au adusă 600 
leușorl în pungă.

— Șeii ce ? mă Ione; să facemă ună 
tergu. Eu țl-oiu da ună sfată bună și

Ună raportorii ală „Voinței Națio
nale,u duceudu-se la domiciliulă d-lui 
M. Kogălniceanu spre a lua informațiunl 
despre starea sănătății sale, care de câ- 
te-va dile este sdruncinată, comunică că 
D. M. Kogălniceanu este în pată și se 
află în slăbiciune, ceea ce a făcută pe 
medici sâ-i prescrie repausulă celă mai ab - 
solută. D. Kogălniceanu nu primesce 
pe nimeni. Se speră, că slăbiciunea va 
pute fi în curendă combătută și că peste 
două trei dile d-lui M. Kogălniceanu îi 
va fi bine. Mai mulțl amici și cunos- 
cuțl ai eminentului bărbată de Stată au 
fostă de și-au luată informațiunl despre 
starea sănătății sale.

* *
Prin o ordinațiune a ministrului un- 

gurescă de justițiă, în cerculă tribuna
lului din Elisabetopole s’a dispusă dela 
1 Maiu a. c. următorea împărțire a no- 
tariateloră publice: Pentru ținutulă, ce a 
aparținută cercului notariatului publică 
din Mediașă, adecă judecătoriile cercu- 
ale din Dicsb-St.-Mârton și Hususău cu 
prima Maiu se va sistemisa ună singură 
notariată regescă publică cu centrulă în 
Dicsb-St.-Mârton. Ținutulă Agnitei ce a 
aparținută pănă acum la notariatulă Si- 
ghișorei se va alătura la Mediașă, astfeliu 
că cerculă notariatului publică ală Si- 
ghișorei va cuprinde ținutulă judecăto- 
toriiloră cercuale din Sighișora, Cinculă 
mare și Cohalmă. De cerculă Media
șului se va ține ținutulă judecătoriiloru 
cercuale din Mediașă. Elisabetopole și 
Agnita.

Emigrările de a<JT.
In timpurile cele vechi poporăle pă

răseau patria loră parte din causă că nă
văleau alte poporă mai puternice asupra 
loră și le scoteau cu sila din pămentulă 
loră, parte din cause elementare, și forte 
arare-orl îșl părăseau țera din cause e- 
conomice.

In evulă mediu înse părăseau omenii 
pămentulă strămoșescă din causă, că nu 
mai puteau suferi tirăniile și brutalitățile 
domniloră feudali și prigonirile religio- 
nare.

In jilele nostre părăsescă omenii țera 
loră și îșl caută locuințe în alte țâri, 
parte din causă, că populațiunea s’a îm- 
mulțită atâtă de tare, de nu mai potă 
trăi omenii nici într’ună chipă, parte 
din causa miseriei și a greutățiloră ce-i 
apasă.

Pănă acuma Germania era patria e- 
migrațiuniloră transatlantice.

De șiră de ani însă au începută 
omenii a emigra și din părțile nordice 
ale Ungariei în America. Din Transilva
nia au emigrată și emigreză în România 
atâtă Românii, câtă și Săcuii, dâr cu 
deosebire Săcuii emigreză mereu în Mol
dova. Românii emigreză numai mai 

tu să mi-lă plăteșcl 200 de lei, din cei 
600 ce ai la mine.

— Aoleu ’ domnule căpitane... e cam 
pipărată sfatulă!.... 200 de lei!...

— Apoi de nu-i fi sfătuită bine, mă 
Ione, o să perji și cei 600 lei și, cine 
șcie? pote și vieța!

— Așa dău !... Haide fie ! dă-ml, 
domnule căpitană, sfatulă și-ți ia 200 de 
lei din banii mei.

— Ecă ce te sfătuescă:
„Fă din drumulă mare, 
Ndptea, pe cărare.“

— Fă din drumulă mare... N’o să 
uită sfatulă dumitale, domnule căpitană... 
Mai dă-ml unulă, domnule căpitană ca 
să mă mai istețescă...

— Bine, der o să te coste alte 200 
de lei...

— Vai! ce scumpă e!
— Apoi ce ?. . Uitat-ai că numai cu 

ună sfată ală meu, dâunăjl ai câștigată 
600 de lei ?

— Așa e, așa e! Păi mai dă-ml unul 
și-ți mai oprește alte două sute de lei, 
dâcă nu se pdte mai puțină.

(Va urma.) 

sporadică, der de când a venită stă
pânirea actuală ungurescă la cârma sta
tului. emigrațiunea ia și între Români 
dimensiuni înspăimentătore. Cliiară de 
prin ținuturi de unde nu s’au mai po
menită nici odată, iau omenii lumea ’n 
capă blăstămândă și afurisindă pe cei ce 
i-au desmoștenită de moșia părintescă.

In timpulă din urmă emigrațiunile 
au luată în părțile nordice carpatine ale 
Ungariei, pe unde locuescă Slovacii și 
Germanii, dimensiuni forte mari, așa în 
câtă comitatele C. Șaro.șă, Liptai, etc. 
suntă amenințate cu depopularea loră.

Chiar îu diua de astădl emigrațiu- 
nile au produsă o mare calamitate în 
comitatele mai stisă pomenite, așa că 
nu se mai capătă muncitori și cărăuși 
slovaci, cari deși sunt ună poporă bravă, 
paclnică, străduitoră și care se mulțu- 
mesce cu puțin emigreză în masse mari 
în America unde mulțl se prăpădescă ne- 
putendă învinge tote greutățile, cu cari 
au să se lupte la începută.

Ce face pe acești omeni nefericiți 
să-și părăsescă patria loră muntosă și să 
trecă peste oceană, tocmai la America?

Nu este nici pofta de aventuri, nici 
aplicarea spre schimbare și nici vre-ună 
capriciu nu-i îndemnă, de a-șl părăsi cu 
atâta ușurință pămentulă unde zacă o- 
sămintele și cenușa părințiloră loră. 
Slovaculă și Germanulă, ca ori și care 
altă poporă, nu’șl părăsesce patria, de 
câtă numai constrînsă de o mare nevoiă. 
Slovacii cutreerau lumea pentru ca să 
aducă pâne copilașiloră și cu ce-șl adu
nau prin muncă se întorceau încărcațl, 
ca și nisce albine, în munții loră. As
tădl însă 11 s’a urîtă de patria loră, pen- 
tmcă nu mai potă suporta consecințele 
cele stricăciose ale administrațiimei și 
ale justiției ungurescl, împilările și îm- 
pedecările cele sistematice ale desvoltă- 
rii loră materiale, spirituale și morale îi 
silescă să ia lumea ’n capă.

La aceste calamități se mai a- 
dauge și storcerea la care suntă espuși 
din partea lipitoriloră jidovescl, cari sug 
omului și măduva din ose, îi despoiă și 
le otrăvesce totă organismulă prin bău
turile cele puturose și otrăvitore.

Inundări.
Nl-se scriu din Deșă, cu data 22 

Martie u. următorele:
Pămentulă a stată timpă de 3'/2 luni 

sub zăpadă grosă. Ghieța cea de 1 metru 
de grosă de pe rîulă nostru Someșulă 
mare și Someșulă rece, în urma ivirei 
câtorva dile calde de primăveră și ză
pada cea multă, topindu-se, apoi mai 
sporindu-se cu o ploiă în stropi mari, 
amestecată cu zăpadă și gloată (grindină) 
a produsă o inundare a Someșului aco- 
perindă totă teritoriulă dela Deșiu pre 
care se intenționeză a se așeja palatulă 
episcopescă și unde astădl se țină târ
gurile de vite, ba apa a trecută chiar 
și peste drumulă țârei, întrerupândă co
municația, astfelă, că o căruță încărcată 
cu bucate a fostă răpită de valurile apei 
și numai la o anumită [depărtare oprin- 
du-se s’a putută scote cu ajutorulă al- 
toră cai.

De erl apa în urma înghețului de 
nopte a începută a scăde și s’a retrasă 
în albia sa. Așa o inundare spună bă
trânii că n’a mai fostă pe aici de 36 de 
ani. Șesurile Cuzdriorei, Micei și Urișo- 
rului formau o mare de apă; drumulă 
țârei era atacată de apă atâtă la Cuz- 
driora câtă și celă ce duce cătră So
meșulă mică.

O moră a orașului a fostă mânată 
de apă.

Daune s’au causată în sâmânăturl. 
Alte nenorociri nu au fostă.

Acum pământulă ne apare deodată 
de sub omâtă și numai mai ici colea, 
în dosuri, decă se mai pdte vedâ câte o 
bucată de zăpadă.

Sâmânăturile de tomnă pe aici, unde 
nu ll-a ajunsă inundarea, spună eco
nomii noștri, că au iernată bine, fiindă 
scutite prin zăpadă de asprimea gerului 
și a vântului.

Se sperâză la o veră mănosă.

Topirea masseloră de zăpadă de pe 
munții ținâtorl de comitatulă Ciucului, 
a adusă cu sine inundarea Oltului. Mai 
multe sate ale comitatului Ciucă suntă 
amenințate. Câmpurile câtorva comune 
stau sub apă.

Intemplărî diferite.
înmormântați de vii. In câmpulă co

munei Corna de lângă Abrudă, în apro- 
piarea drumului ce duce spre băile de 
sare, se afla căsuța modestă a unei fe
mei române. Casa era situată la polele 
unui deală, care în noptea de 18 Mar
tie se surpă pe neașteptate asupra că
suței, în care durmea liniștită femeia 
proprietară cu cei trei copii ai sâi. A 
fostă liniștită somnulă loră, der a fostă 
pre lungă, căci surparea dealului îi în
mormânta de vii cu casă cu totă.

Curajii nebunescii. Ună feciorașă 
sburdalnică din orășelulă Mărtinașă, îu 
Ungaria, se rămăși, că pentru 20 florini 
va pluti pe sloii de gliiață de pe rîulă 
Tisa, ce treceau cu o repediune estra- 
ordinară. Toți locuitorii din oraș eșiră 
la țerml pentru a admira curagiulă ne- 
bunescă ală junelui flăcău, care luâudu- 
șl o scândură și ună cârligă, se aruncă 
pe sloii de ghiață și cu destoinicia unui 
adevărată eschimocă începu a pluti, să- 
rindă de pe ună sloi pe altulă; unde 
depărtarea dintre sloi nu-i permitea sâ 
sară, îșl făcea punte cu scândura, și așa 
îi succese a trece sănâtosă și voiosă la 
țârmulă contrară.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)

Berlină, 24 Martie. Monitorulti 
imperiului aduce unu comunicații 
ala împăratului cătră principele 
de coronă, prin care îld însărci- 
neză pe acesta se conducă și sâ 
aducă la îndeplinire afacerile de 
stata, ce i se vortl încredința; 
principele de cordnă este împu
ternicita a subscrie în numele îm
păratului actele privitore la aceste 
afaceri, fără a i se da ordine spe
ciale pentru diferitele cașuri.

Dare ie seină.
Cu privire la darea de semă referi- 

tore la balulă arangiată in favorulu casinei 
române din Beiușiu, apărută în Nr. 50 
ală foiei nostre, suntemă rugați a publi
ca încă următorele contribuirl incurse 
mai târ jiu:

Din Aradă, d-nii : Dr. Iuliu Bonciu 
1 fl., Romulă Ciorogariu 1 fl., Dr. Nic. 
Oncu 1 fl., Aureliu Suciu 1 fl., Severă 
Bocșianu 1 fl., Vasiliu Mangra 1 fl., Dr. 
Georgiu Plopu 4 fl. Totă odată atâtă 
Domnii contribuențl, câtă și Domnii co- 
lectanțl primescă mulțumită sinceră.

Cursnln la bursa de Viena
din 23 Martie st. n. 1888.

Renta de aură 4°,0............................96.
Renta de hârtia 5“/0................................. 83.15
Imprumutuhl căilortl ferate ungare . 149.25 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 93.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . 123.75
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostil ungare (3-a emisiune) . . 104.— 
Bonuri rurale ungare ...... 104._
Bonuri cu clasa de sortare .... 106.60 
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 103.60 
Bonuri cu cl. de sortare.......................103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103 80 
Bonuri croato-slavone........................... 103.25
Renta de hârtii austriacă .... 77.40
Renta de argintă austriacă .... 79.10
Renta de aură austriacă.......................109.60
LosurI din 1860 ................................ 131.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 856._
Acțiunile băncei de credită ungur. . 270.75 
Acțiunile băncei de credită austr. . 268.90 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă...........................................99.25
Imprumutulă cu premială ungurescă 122.75 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului......................................... 123.75
Galbeni împărătesei ....................... 5.99
Napoleon-d’orl...........................................10.05
Mărci 100 împ. germane........................ 62.40
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.95

8.49 Vend.
»•
n

8.44
10.03
11.34
10.34
5.88 

101.— 
98— 
103.—

Cursulii pieței Brăsovii 
din 24 Martie st. n. 1888’ 

Bancnote românescl Cump. 
Argintă românescă . „
Napoleon-d’orl ... „
Lire turcescl ... „
Imperiali..........................
GalbinI...................„
Scris, tone. „Albinau6°/0 „ 
-n,, ” " 5% « Ruble rusescl . . . „
Discontulă .... 61/,—

r
n
n
11 

ana.

8.50
8.48

10.06
11.37
10.37
5.92 

102— 
99— 

105—

Editară și Redactară responsabilă-
Dr. Aurel Mureșianu.
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Farbige Seidenstoffe von 85 kr. ■
rcrfciibct robcii-mib ftiirfroeifc jollfrci bos Fabrik-Depot G. lleiiiieberg if. f. 
bofiicfcrant>. Ziirleh. Winter înngchcnb. leriefe (O fr. porto.

s
Weisse Seidenstoffe von 65 kr. ' î

ftiirftpcifc joHfrci t abrik-llepol <■• IIeiinehri'K (F. F. boftiefciiiiit), Ziiricli. 
ÎHuftcr niiuicbcub. țO fr. porto. 20.24—l

Acestă întrebare 
forte importantă 
pentru fiă-care fu
mătorii de țigări s’a 
stabilită dej a în mo 
dulă celă mai ne' 
dubios"'

_______ _____ -Vn este reclama
1 KUfRDBW liUjlRSM Violă, ci ună faptă 

'SCb constatată prin au- s. ...
v —A piu ui ive n uueriue- 
t' 'Lrj loră hărții de țigări 

fijsmai bune, ce se află

Wrt '«<*»•»>»» 
Mnnm «tnntni

J’ltoritățl scientifice 
J de primulă rangă 
J pe basa analiști corn
's partitive a diferite-

mai bune, ce se află
. KMliiUiiS. WsfPîlMBSrisT®» înconierță.căbărtia 

de țigări

LES DERNIERES CARTOUCHES 

hOROBANȚULU» 

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisu.
<».» IBoulevartl Kxelmans.

este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.
După ce s'a stabilita acesta între altele prin Dr. Pohl, profesoru la facultatea tech

nics în Vicna. Dr. Liebermann, profesoru și conducătorii ală stabilimentului chemicu de 
stătu în Budapesta, și o analisă comparativă, f&cută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
nouă higienice de cătră Dr. Soyka, profesoru de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga. a produsă chiar resultatulu strălucită, că liărtiele de țigări „Les dernieres Car- 
touches“ și ,,Dorobanțulu“ suntă cu 23— 74" „ mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutună cu 23—77" , mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hârtia. a cărei Etiquetă seraenă cu desemnulu aci imprimată și care 
pdrtă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă ună depositu pentru vendare en gros a hârtiei de țigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

BRAUNSTEIN FRERES,
ilIEV, 8. Bcz.. Scliottering \r. 95

și se aida aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vAndare asemenea mărfuri.

Care este cea mai buna hârtia pentru țigări?
r*?» —V vȘjfi■> «a- —I. ^l, w,

----- smiy------ 
uaniaivi lumais 

NiaiSHnvaa
1191 cnowftwț) ©o

/

193.50—14

DBIBgg’ERlIBDRITO KffiEa&Klîîr
istNK

UNU PARDESIU.
elegantă, modernii lucrată din stofe fine în orl-ce 
mărime pentru băeți dela 6—14 ani.

'^7* ^5'' ii ion

■ UOJNOO IMVII^n VA ÎS
|31SJ3» V nmviVUNC» 3O 180

PACEA UT EUROPA
este de prevddută, deoreee au încetată furnisările cele mari de haine gata 
pentru streinâtate, în urma căreia cea mai mare și cea mai renumită fa
brică a Monarchiei de haine bărbătesci s’a vădută îndemnată a desface, 
[vinde] 2300

COSTUME BĂRBĂTESC! GĂTĂ
complete, elegante, moderne, pomposu adjustate pentru primăvară .și vară 
în tote mărimile cu prețulă de necredută de eftină, câtă a costată con
fecționarea : — numai ca să se golesc.ă colosalulă deposită și spre a putea 
continua cu lucrările. Fiecare costumă constă din 3 bucăți, ș. a.: ună 
pantalonu gata modernă, o giletcă potrivită, ună rocă elegantă lucrată. 
Tote după desemnulă de josă, în trei diferite calități, în tote colorile 
dorite.

9

IOSIF GAVORA.
Pentru lucru eminentă și gustă bună la esposițiunea regnicolară din 1885 din 

Budapesta, distinsă cu medalia cea mare a esposițiunii.

WF In Budapesta, strada Văczy Nr. 17.
Recomandu obiectele necesare pentru 

ajustarea bisericiloru și capeleloru 
cu cele ce sunt provedutu în abundanță pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate 

reuniuni de înmor- 
mentare.

câtă se pote mai frumosă. anume:

Statue, policandre, po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. înmor
mântarea Domnului etc. 

etc.

Odăjdii felon
și altele, după litulu

gr. orientală.
Prapori și stindarde

pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri. copii de scotă, 
reuniuni indust riale, re
uniuni de cântări

sW’ Primescu repararea haineloru vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 
prețuri moderate.

a*' Cusături cu auru. argintă și mătasă și haine bisericesci, cusute cu firii de auru, 
argintii și mătasă.

Dantale bisericesci. Invelitore de prestolu. Mărfuri bisericesci. Damaste etc.
Piincliialitatea potu adeveri prin mai multe sule de epis

tole de reciinoHciiiță.
Cataloge de prețuri la dorință trimitu libere de post-por 179,30—15

Avîsti d-loril abonați!♦

Bugăni pe il-nii abonați ca 1st reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe , cuponul!! mandatului poștalii și minierii de 
pe fâșia sul) care au priinitu diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscutu tuturor!! D-loru abonați, '-«că mai 
avemii din sinii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
..(Jazetei.- precum și câteva întregi (-elecțiuni, pentru cari se potu 
adresa 1st subsemnata Administrațiune în cast! dqtl trebuință.

Adminislrafitinea „Gaz. Transă

Numai
I. Calitate.

Costumă de vară din stofe cu 
desemne

Pantaloni, rocii yt giletcă.

Pardcsiuri bărbătesc!

II. CnlKnle.
Costumă de primăvară din stofe Numai

fine de Briinn J. 7.50Pantaloni, rocă și (jiletcă.
III. Calitate

Costumă forte fină din stole de Numai
Reichenberg 11. 9.5UPantaloni, rocii și giletcă

din stofe de postavu sadea, seu 
melirt. în tote colorile dorite, ele
ganții lucrate, cu căptușală lină 

adj ustate.
Afară de aceste se află o mare cantitate de

(ost nine pentru hăeti și pardesiul*!
potrivite pentru orl-ce etate în tote colorile.

Unii costumă completă pentru bsiețî deist 3—7 ani costă numai 
fl. 2.50, fl. 3.50 până 1st fl. 5.

Uliii costumă completă pentru hăeți tlela 7—14 sun costs! numai 
fl. 4.—, fi. (>.— până la fl.iS.—

fi. 6.50. 
fi. 8.50.
fi. 10.

La comande ajunge a arăta lungimea pantaloniloră, grosimea pep- 
tului și lungimea mâneciloră, precum și coldrea dorită. Mostre nu se 
potă trimite, de drece se află numai costume gata. -Comandele se efec

tueză cu rambursa poștală prin

General-Depot Mor MăierkleMer
Fekete. Wien. V.. ..Zur ungar. Krone" \o. IS 5». ► «<

TIPOGRAFIA A. MURESIANU Bfi

BI
4 Ii
fi

i 
fi
1 gTll 0 
i o vri-i 
i| tetici ■ -. . . . . . . -. . . .
gj pografiei Brașovu. piața mare Nr. 22 etagiulfi 1 cătră 

t <4 uci zi 4» i t kk -■> zi zx~I zl -*-*-* a-» -f -BBr* .A 1 .-   . 1_ 1 
fl

s_  _ _ _ _
Numere singuratice din „Gazeta Transilva 

niei" ă 5 cr. se potu cumpera în tutungeria I. Gros 
în librăria Nicolae Ciurcu și Albrecht Zillich.

IN BRAȘOVU, piața mare Nr. 22,

înființată .cu începerea anului acestuia, pro- 
veclntă cn cele mai none mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri.

primesce și electueză totîî feluliî de lucrări 
tipografice, precum: Opuri și broșure, statute, 
foi periodice, ini primate artistice în auru. argintu 
și colori, tabele, etichete de totîî feliniu si ese- 
cutate eleganții, și în colori ș. a.

Pentru comercianțl: adrese pe scrisori, fac- 
ture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
înandațiuni, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită. bilete 
de logodnă și de nuntă, după dorință și în colori.

Dispunendii de mașini perfecționate și de is- 
vore eftine pentru procurarea liărtiei. stabilimen
tul ii nostru tipografică este în posițiune a eseeuta 
ori-ce comandă în modulă celîî mai esactu și es- 

l’cu precum și cu prețurile cele mai moderate.
Comande! e'eventuate se primescu în biuroulu ti-

stradă. Comaiidele din afară rugămu a le adresa la

TIPOGRAFIA A. MUREȘIANO, Brașovil.

Tipogratia A. MUREȘIANl', Brașovu.
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