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Procesulu de pressă aii „Gazetei"
și foile ungurești.

Dămă locă astădl aprețiăriloră, ce 
le face diarulă „Ellenzeku din Clușiu, 
dirigintă de d-lfl deputată Bartha Mi
klos, asupra procesului nostru de pressă. 
Sub titlul ti „O teoriâ viclenăf scrie 
..Ellenzek11 în fruntea numărului său de 
Sâmbătă 24 Martie următorele:

„Statulii maghiară, respective 
representantulu ordinei de dreptu 
vătămate a citată cjilele aceste dela 
Brașovu la Clușiu pe redactorii 
valahi Dr. Mureșianu și Bobancu.“

„Amencloi s’au presentată in
tro îmbrăcăminte, contra căreia 
nu se pbte obiecta nimică, cu des
tulă punctualitate, der plini de ură 
împotriva a totu ce e maghiară.“

„Acestei ure a și dată Dr. Mu
reșianu în mai multe renduri es- 
presiune în modă destulă de in
teligibilă.“

„Juriulă i-a judecată deja, și 
m acesta în ceea ce privesce ine- 
ritulu lucrului legea s’a răfuitu cu 
atitudinea inimică statului a re- 
dactoriloru „Gazetei.11

„Despre verdictulu jurațiloru nu 
vomă <jice nici ună cuventă. Ce 
motivă au avută ei de a achita 
pe Mureșianu și pentru ce au de
clarată vinovată pe Bobancu, a- 
cesta este o cestiune ce privesce 
numai și numai consciința și con
vicțiunea jurațiloru.11

„Noi la rendulu nostru numai 
într’o privință avemu ocasiune și 
motivă de a ne ocupa cu acesta 
afacere/1

„Obiectulu meditațiunei nostre 
îlu potă forma numai acele învă
țături, ce le putemă scote din ati
tudinea observată de cătră acu- 
sați cu ocasiunea pertractării.“

„Nu vomă vorbi de propria in
dividualitate a d-lui Mureșianu, nici 
de aceea a d-lui Bobancu, căci a 
judeca asupra acesteia nu este treba 
nostră. Omulu cum se presentă 
— așa pote și fi în adeveru“.

„Ne mulțumimă cu aceea, că 
domnii Mureșianu și Bobancu suntă 
omeni cu cultură literară și sciu 
mânui bine condeiulă.11

„Der cu aceea nu ne mai pu
temă mulțumi, că atunci când pu
terea pedepsitore a statului află 
causă de a-i cita înaintea forului 
seu ca se-și dea semă — atunci 
d-lă Mureșianu să încapă a se mișca 
încâce și ’ncolo cu neliniște, și se 
comită față cu autoritatea statului 
și instituțiunile legale tocmai acea 
nerespectare, pentru care a fostă 
citată pe banca acusațiloră11.

,.D-lă Mureșianu șl-a făcută ună 
plană cu privire la atitudinea ce 
avea să-o observe înaintea juriului 
și l’a și esecutată în modă con
secventă. “

„Elă s’a decisă, a nu se esprimă 
in altă limbă decâtă în limba va
lahă înaintea ori-și-cărei autorități 
publice a statului maghiară. Or
ganele legii procedă cu elă cum 
voră voi, densulă decă nu se pote 
apăra în limba valahă, nu se aperă 
în altă limbă, de l’ară spenfiura 
chiar la momentă.11

„Și a făcută cum a vorbită. 
A fostă destulă de naivă, der și 

destulă de vicleim, spre a pute 
esplora dela președintele tribuna
lului — că ore n’ar fi posibilă a 
se compune ună astfelă de juriu, 
a căruia membrii se înțelegă toți 
cu toții apărarea lui în limba va
lahă, și decă o înțelegă, se-i și 
dea dreptate.“

„Și tocmai în acesta naivitate 
se esprimă viclenia d-lui Mure
șianu, în care nu se cuprinde mai 
puțină agitare, ca în acelă arti- 
culu, pe care l‘a scrisă cu negrela 
urei, der pe care juriulă din Clu
șiu cu acestă prilegiu nu l‘a aflat 
a fl de natură așa de periculosă, 
ca pentru aceea se îndrepteze ca
lea d-lui Mureșianu spre Vatu ori 
spre Năseudu. “

„D-lă Mureșianu — când a ce
rută, ca elă să se potă apăra îna
intea unoră jurați cari vorbescu 
seu înțelegă limba valahă, atunci 
de faptă nu a făcută alta, decâtă 
a trasă la îndoielă în totă forma 
acelă dreptă ală juriului instituită 
de cătră statulă maghiară, după 
care acestă stată să potă judeca 
asupra tuturora cetățeniloră săi 
într’unu felin. Căci doră după te
oria d-lui Mureșianu e mai multă 
ca sigură, că celă ce din aseme
nea motivă nu se folosesce de 
dreptulă său de apărare —• nu nu
mai că demonstreză în contra au
torității tribunalului constituită 
ca să judece asupră-i, ci totodată 
refusă formală respectulă datorită 
față cu instituțiunile legale ale 
statului. Prin urmare d-lă Mure
șianu a dată cu acesta ună astfelă 
de esemplu conaționaliloră săi, 
care este fbrte acomodată, pentru 
ca în cașuri analbge, ce s’oră ivi, 
să se îndemne a observa o ase
menea atitudine încă și mai mulțl 
dintre ei1-.

„Căci în cererea d-lui Mure
șianu nu se potă descoperi numai 
semnele resignațiunei individuale, 
ci și semne, că scopulă lui hotă- 
rîtu este de a încuragia pe cona
ționalii săi, ca se ia posițiune 
față cu instituțiunile legale ale 
statului maghiară. Acestă atitu
dine e acomodată de a face, ca 
elementele, — cărora Mureșianu și 
soții săi de principii, de ună gândă 
cu elă, le ține în modă sistema- 
matică ferecată mintea sănătbsă 
și libera consciință — să se facă 
nouii discipulî ai d-lui Mureșianu, 
și strînșl bine laolaltă — să dove- 
descă la data ocasiune tocmai așa 
de puțină respectă în privința legii, 
precum a aflată de bine d-lă Mu
reșianu a uita cu totulă de acestă 
respectă datorită11.

„Der acesta, cjeu, totuși nu e 
lucru așa de nevinovată, cum gân- 
desce d-lă Mureșianu, și decă crede 
densulă, și încă și advocatulu Da- 
miană, că o asemenea purtare e 
de natură ca divergențele dintre 
naționalitățile singuratice ale pa
triei maghiare se se pbtă aplana, 
atunci se înșelă fundamentală11.

„Noi de sigură că nu voimă se 
susținemă stările de față, nu voimă 
se lăsămă mereu deschise isvorele 
urei și ale vrajbei, și suntemu gata 
a ne alătura la aceia, cari servescă 
sinceră și cinstită causa bunei în

țelegeri împrumutate, der pretin
deam, ca cetățenulu de stată de 
origine valahă, — care accentueză 
necesitatea bunei înțelegeri: să fiă 
cu intențiuni france, sincere și o- 
neste atâtă față cu noi câtă și față 
cu voința statului și cu ordinea de 
dreptă legală.11

„Căci vedeți numai d-le Mure
șianu, când d-vâstră cjiceți, că nu 
vă apărați înaintea unui altă tri- 
bunală, decâtă numai înaintea u- 
nuia care înțelege vorbirea valahă 
și când d-vâstră nu poftiți abso- 
lutamente a esercita drepturile pu
blice ale cetățenului statului, decă 
în esercitarea acestoră drepturi nu 
puteți să folosiți eschisivă numai 
limba valahă — atunci nu lucrați 
la stabilirea bunei înțelegeri, ba 
din contră, prin resignațiunea dom- 
niei-vdstre naivă, der în fondă vi
cleană, vătămațl voința generală 
a statului maghiară, ce se esprimă 
în legi, și pe lângă acesta—să măr- 
turisimu sinceră — încuragiațl pe 
conaționalii d-vostre la nerespec- 
tarea instituțiuniloru legale și la 
oposițiune neîndreptățită. Și cumcă 
acestă soiu de lucrare nu se pote 
îngădui, acesta dâră și d-lă Mure
șianu o recunosce, mai alesă decă 
se va cugeta și la aceea, că o ast
felă de purtare nu pote nici câtă 
negru sub unghiă să ne întărescă 
pe noi în presupunerea, că Mure
șianu și omenii de-ună gândă cu 
elă sunt nisce factori acomodați, 
pentru ca noi cu conlucrarea loră 
să ne luămu ca țintă stabilirea 
bunei înțelegeri reciproce.11

„Apoi ar fi bine decă d-lă 
Mureșianu s‘ar gândi și la aceea, 
că în lupta ce-o continuă denșii 
în contra statului maghiară și a 
instituțiuniloră lui, numai ei potă 
să fiă partea care va perde, pen
tru că este ună adeverii vechiu că 
„treime. să se frângă, ce nu crea se se 
încovoie. “

Politica esternă a României.
In ședința dela 10 (22) Martie 

a camerei române, d-lă deputată 
Blaremberg a interpelată guvemulă 
asupra politicei lui esterne. Inter- 
pelantulu critică încheiarea unui 
tractată de alianță a României cu 
Germania și cu Austro-Ungaria.

La acestă interpelare, d-lă I. 
Brătianu, primulă ministru, a răs
punsă între altele:

...Domniloră. decă cuvântarea d-lui 
Blaremberg s’ar fi mărginiți! numai la 
efectele de optică ale imaginațiunei d-sale, 
m’așfi fi mărginită și eu a respunde 
numai prin acele puține cuvinte, prin cari 
am răspunsă în totdeuna în privința po
liticei nostre externe, și aș fi repețită și 
de astădată, că programa politicei nos
tre este să nu provocămă pe nimeni, 
să nu jignimă interesele nici unui stată, 
der să le apărămă pe ale nostre când 
suntă atacate. (Aplause).

AstădI, domniloră, este ună faptă 
constatată de Europa întregă, că noi 
suntem în Europa ună elementă de or
dine și de civilisațiune, că suntemă ună 
stată, care ocupă ună locă importantă 
în echilibrată Orientului, că suntemă ună 
stată care, prin desvoltarea sa pacifică, 
pote servi de modelă celorlalte popore 

din jurală său. Etă care a fostă și care 
este ambițiunea nostră, politica nostră.

In aceste puține cuvinte se resumă 
totă ceea-ce am a spune d-lui Blarem
berg, și ori cili altuia, în privința poli
ticei nostre esteridre. Der decă nu ter
mină aci și ’ml permită a mai ocupa 
câte-va minute tribuna, este pentru ca 
să releveză dre-carl alte cestiuni, pe 
cari le-a mai adusă d-sa în discuțiune și 
despre cari nu înțelegă cum au pu
tută să între în cadrulă acestei inter
pelări.

D. Blaremberg a desvoltată pre 
largă programa politicei d-sale, politică 
de viitoră, negreșită, pentru a cărei pu
nere în aplicațiune d-sa asceptă desfă
șurarea evenimenteloră în Europa în 
sensulă și în direcțiunea ce d-sale 'i 
place a le-o fixa de pe acum. Și pen
tru ca să facă să reiasă mai bine avan- 
tagele politicei d-sale, a căutată să cii- 
tice și să lovescă politica nostră, nuniin- 
du-o politică de aventuri. Spre a ne 
proba acesta, d-sa nl-a cetită în Cartea 
galbenă a Franciei ună resumată din a- 
cea seriă de acusărl, ce ne făcea pe tim- 
pulă acela d. Blaremberg și amicii d-sale 
în gazeta d-loră Țara, care ne acusa că 
noi suntemă instrumente rusescl, că or- 
ganisămă bande bulgare și că acele 
bande facă eserciții militare pănă chiar 
pe piața teatrului în Bucurescl. D-vos- 
tră cu toții scițl, decă asemenea acusărl 
erau întemeiate și de aceea mă dispen- 
seză de a le mai califica. Ele însă pro
duceau efectulă loră în streinătate, și 
cu părere de rău constată, că mai totă 
aceeași sistemă, der pe ună altă tăremă. 
se urmeză și astădl; fiind-că nu pentru 
România, ci pentru străinătate a vorbită 
d. Blaremberg când a spusă cele ce 
l’ațl audită spunendă adineorl în desvol
tarea interpelărei d-sale. (Aplause).

Vorbiți de Cartea galbenă a Fran
ciei ? Der este lucru ușoră de înțelesă 
că, atunci când era o concurență între 
Francia și Prusia de a câștiga pe Aus
tria, și mai cu semă pe Ungaria, este 
ușoră de înțelesă, că orl-cine venea să 
ne denunțe pe noi ca instrumente ale 
Rusiei ne punea rău, nu numai cu gu
vemulă austro-ungară, der și cfi guver
nele aceloră țări, cari căutau să-și atragă 
amicia Austriei.

'Ml aducă aminte, că a venită pe 
timpulă acela la mine d. Boyar, care 
ținea loculă representantelui Franciei în 
România, și ml-a spusă că d. de Mous- 
tier, ministrulă de esterne ală Franției. 
dorea să scie cari suntă vederile guver
nului română, care este programa sa. 
Eu i-am răspunsă, că nu mă așteptamă 
ca ună Francesă se ne facă o cestiune 
ca acesta, fiind-că noi mai toți ne pe- 
trecusemă tinerețele în Francia, -unde 
n’am făcută decâtă în totdeuna să spu- 
nemă cari suntă ideile nostre în privința 
politicei românescl. Mi s’a spusă însă 
că d. de Moustier este informată, că noi 
ayemă aplecări cătră Rusia. Atunci am 
disă: Rusia, dela tratatulă de pace în
cheiată la Parisă, se portă forte bine cu 
noi și nu ne face nici o greutate, nu ne 
caută pricină în nimică. Bine este, din 
partea nostră, ca noi să o provocămă ? 
Decă Napoleon III face curte împăra
tului Rusiei, decă acești amendoi împă
rați suntă în bune relațiunl, putemă noi 
să luămă o atitudine răuvoitore în con
tra Rusiei ? Suntemă încredințați, că îm- 
păratulă Napoleonă însuși ne-ar dice că 
facemă atunci o nebunia. Ce strică eu 
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decă principele Gorciacofl' se arată bine
voitorii pentru noi.

S’a dovediți! în urmă, și Franciei și 
tuturora, că noi nu suntemă instrumente 
orbe ale intereseloră românescl. (Aplause).

Onor. d. Blaremberg reediteză as- 
tă<|I acea.șl acusare de politică aventu- 
ruosă, pe care tota d-sa nl-o arunca a- 
cum 20 de ani sub pretextulă formărei 
bandelorU bulgare, pretexta a cărei ne
temeinicia s’a dovedita în destula în a- 
cesta intervală. D. Blaremberg <jice, 
noi voiamă sa resculămă Bulgaria în 
scopula pe care 'la avemă și astădl de 
a forma imperiulă Romano-Bulgară. Ei 
bine, domnule Blaremberg, d-ta poți să 
faci declarațiunile cele mai patetice, de
claration! cărora să le dai cu atâta mai 
multă sonoritate, cu câta șeii că prin 
ele n’ai spusă nimica, n'ai probata ni
mica, nu le-ai data ca basă ceva mai 
concreta decâta nisce simple frasse; pe 
când declarațiunile nostrejse radămă tote 
pe fapte vădite, vorbesca de sine și mai 
bine decâta ori ce am dice noi. Eu des- 
fidă pe orl-cine să arate una singură 
faptă, din care să se pdtă deduce, că 
noi amă căutată vre-o dată să înființăm 
imperiula Romano-Bulgară.

In timpulă resbelului din urmă, pote 
că mai multă decâtă odată, a venită o- 
casiunea, ca Rusia să facă să lucească 
acestă ideiă înaintea ochiloră noștri. Der 
întrebați, cum am primită noi acestă mi- 
ragiu. Amă clisă totdeuna: noi nu avem 
nici unu interesă peste Dunăre. Ni s’au 
oferită cetățile de pe malulă dreptă ală 
Dunărei, pe cari ne îndemnau să le luăm 
celă puțină ca să asigurămă ambele că- 
pătâiă de poduri, și noi amă răspunsă: 
nu avemă ce să facemă nici cu cetățile, 
nici cu căpătâiele de poduri, nu avemă 
să trecemu Dunărea pentru a intra în 
Bulgaria, că nu avemă ce căuta acolo; 
amă adaugată: noi de abia avemă pu
tere să ne desvoltămă în țera nostră, pe 
sema nostră, în ceea ce ne este nouă de 
neapărată nevoiă și nu trebue se risipim 
mijlocele nostre materiale, intelectuale 
și morale pentru ca să facemu desvol- 
tarea altoru popore, cari n’au ajunsă încă 
la gradulă nostru de cultură. De aceea 
am refusată ori ce propunere de felulă 
acesta.

Nl-ațl fâcutu o acusare și în privința 
tractatului ce am încheiată cu Rusia, cu 
ocasiunea celui din urmă resbelă, și sunt 
nevoită să facă chiar o indiscrețiune...

Când eram la Livadia și mi s’a 
spusă că armatele rusescl au să trecă 
prin România, eu am disă: „Negrișită, 
după ce vomă face ună tratată11. Atunci 
principele Gorceakofi', care era însoțită 
de generalulă Ignatieff, care trăiesce, 
s’a uitată la mine și ml-a disă: „Trac

tată! der cine sunteți d-vostră ?“. —Eu 
i-am răspunsă, că în adevără suntemă o 
națiune mică, der că nu vomă pute face 
altfelă decâtă a ne opune acestei treceri, 
în casulă când nu vomă ti regulată ces- 
tiunea prin unu tractată. — „Decă vă 
opuneți, 'mi-a disă principele Gorceakofi', 
atunci vă sftrâmămă“. — „Negreșită, am 
răspunsă eu, sunteți o putere mare, pu
teți să ne sfărîmațl, der ne veți stima; 
însă nu ne veți sfărîma, căci vă duceți 
ca putere creștină să desrobițl nisce 
creștini, și nu credă că veți face acesta 
sfărîmândă pe alțl creștini, călcândă 
peste trupurile loră“. Cornițele Ignatieff, 
intervenindă în acestă convorbire ’ml-a 
disă: Nu, d-le Brătiene, principele Gor- 
ceakoff s’a cam animată; e lucru firescă 
și certă că vomă face ună tractată**.

Tractatulă, după cum scițl, s’a și 
făcută, și, fiindcă d. Blaremberg a vor
bită de tradițiunile cele vechi, l’așă ruga 
să-mi spună decă crede d-sa că, de-amă 
fi avută atunci pe tronă ună Domnă 
Română, care să fi urmată după vechile 
tradițiunl românescl, Rusia ar fi înche
iată cu noi tractată prin care să se 
oblige a respecta tote drepturile, tote 
libertățile nostre, și chiar Constituțiunea, 
în puterea căreia ați usată de cea mai 
mare libertate a pressei, așa încâtă dia- 
rele d-vostră atacau în tote dilele pe Im- 
păratulă și armata lui? Credeți d-vostră 
că ună Domnitoră, care ar fi urmată tra- 
dițiimile de pănă atunci, ar fi putută 
obține ună asemenea tractată? ("Aplause 
prelungite)...

Ați disă, că dela 1866 căutămă să 
germanisămă țera, și nu ați găsită altă 
faptă să citați ca dovadă decâtă adu
cerea d-lu Krenski, pe ună timpă forte 
scurtă, ca instructoră ală armatei, der 
uitați că în acestă timpă amă avută 
mai mulțl instructori franeesl pentru ar
mată.

Ne imputați că amă dată armatei 
nostre regulamente luate din Germania 
și nu voițl a ține semă că, nu numai 
regulamentele, der chiar și legile mili
tare ale Germaniei s’au impusă dela sine 
Europei întregi, prin simplulă faptă că 
suntă cele mai bune legi și regulamente 
și cele mai potrivite cu progresele artei 
militare de astădl. (Aplause).

Ați vorbită de Stroussberg și de 
Bleichroder, carii nu a fostă decâtă ur- 
mașulă lui Stroussberg. Der d-vostră, 
cari pănă atunci ați fostă necontenită 
la putere, cari erați stăpâni absoluțl în 
țeră, de ce n’ațl putută se faceți dru
muri de fieră cu Italieni, cu Francezi, 
cu Englezi? De ce nu ați putută da o 
singură concesiune, care să se fi reali- 
sată, și de ce nici una din concesiunile 
date de d-vostră nu a reușită ? In ade- 

vără, cu concesiunea Stroussberg s’a în
tâmplată o nenorocire, s’a întâmplată, că 
concesionarulă a dată falimentă, der pănă 
în fine, lucrulă totă s’a putută îndrepta 
și țera are drumuri de fieră. caii cir
culă de atâția ani și cari astăijl suntă 
pe deplină proprietatea nostră; pe când 
cu concesiunile ce votaserăți d-v6stră, 
pote că nu le-ar fi avută nici astădl.

Dicețl că amă voită să germanisămă 
armata română? Der să vedemă în ce 
școle ’și-au făcută studiele oficerii pe 
cari i-amă trămisă noi în străinătate și 
în ce școle au mersă aceia pe cari i-ațl 
trămisă d-vostră.

Noi, de când suntemă la putere, 
i-amă trămisă în Francia, în Englitera, 
în Belgia, în Italia. Și chiar pe copii 
noștri nude i-amă trămisă ? (Aplause). 
Ciudată lucru! Să voiescă eu a germa- 
nisa totă țera, și numai pe familia mea 
să voiescă a o francisa! (Aplause).

Francia cunoște forte bine statorni
cia nostră în recunoscința ce ’i-amă pur
tată în totdeuna, și nu insinuările d-vostră 
mă voră face pe mine să trecă de tmă 
ingrată în ochii Francesiloră. Francesii 
îșl aducă aminte că, atunci când Francia 
era învinsă, când Napoleon căduse, eu 
am disă că, precum odată se dicea des
pre o putere dre-care, că va speria lu
mea prin ingratitudinea ei, totu astfelă se 
va elice despre Români, că noi vomă 
speria lumea prin gratitudinea nostră că- 
tră Francia pentru binele ce ea ne-a fă
cută. Și acestă sentimentă, departe de 
a ne pune rău în ochii Germaniei, din 
contră, ne-a dată o valore mai mare și 
ne-a înălțată, fiind-că recunoscința ono- 
reză și pe o națiune și pe ună individă. 
(Aplause). Germania a vedută în noi 
ună poporă care scie să porte în inima 
sa, în orl-ce împrejurări, sentimentulă 
recunoscinței pentru binele ce i-se face 
și de aceea, nu numai că nu a căutată 
să ne germaniseze, der încă ne-a încura
jată .și ne-a dată binevoitorulă sprijină 
ea se ne putemă desvolta în totă liber
tatea și în modulă cum credemă și cum 
dorimă noi. (Aplause prelungite).

picea onor. d. Blarembergă, că sis
tema nostră de germanisare, pe care amă 
căutată să o impunemă țărei, a făcută 
ca națiunea să se răcescă cu totulă de 
Germania și chiar de Prusia, cătră care 
mai înainte nu avea decâtă simpatii. 
Der eu Fașă ruga pe d-sa să-mi spună, 
cine la 1866, când a venită principele 
Carolă în țeră, a ridicată populațiunea 
din BucurescI, ca să o ducă să dărâme 
templulă israelită? Cuie pe atunci fă
cea propaganda cea mai înfocată contra 
principelui Carolă și striga că avemă să 
fimă nemțiți ? Cine altă de câtă amicii 
d-vostră..... îaplause prelungite)....

(Va urma).

Scene regretabile în BucurescT.
Telegrama din BucurescI, ce ni s’a 

trimisă erl, nl-a comunicată că Luni și 
Marți s’au petrecută în BucurescI scene 
forte regretabile. Etă cum istorisescă 
foile din capitala României cele pe
trecute :

Duminecă a ținută oposiția o în
trunire, în care s’a decisă, ca o deputa- 
țiune să mergă la regele și să ceră în
lăturarea guvernului Brătianu. Totodată 
s’a anunțată pentru Luni o altă întru
nire, în care să se comunice resultatulă 
audienței la regele.

Luni se ținu întrunirea. D-lă Ver- 
nescu, unulă dintre conducătorii oposi- 
țiunei, raportă, că încăjn’a avută au
diența și deci neavendă ce spune adu
narea să se disolve. Alai vorbi și d-lă 
Fleva, ună altă deputată de frunte opo- 
santă, și adunarea se disolvâ, dându-i-se 
sfatulă să nu mergă să turbure banche- 
tulă ce tocmai atunci se ținea în sala 
teatrului națională, dată fiindă d-lui I. 
Brătianu de cătră comercianții din Bu
curescI.

Eșindă publiculă afară din sala în- 
trunirei, câțiva omeni începură a striga 
să mergă la paiață. D-nii Vernescu și 
Fleva suntă trași în cupeu de câțiva 
inși, cari deshăniară caii. Der ori pe 
unde au vrută să trecă, manifestanții au 
fostă întâmpinați de gendarml și alte 
trupe, er deputății oposanțl s'au dusă 
la cameră.

Intr’aceea manifestanții s'au străcu- 
rată unulă câte unulă pe căi laterale la 
paiață. Garda palatului a fostă îndoită. 
Audindă despre acesta, d-lă \ ernescu cu 
alțl deputațl din oposițiă se'ntorce dela 
cameră la paiață și cere să fiă primită de 
regele. Regele însă nu l'a primită în 
acelă momenta, ci se dice că i-a răs
punsă următorele: „Liniștiți îutâiu strada 
și apoi vorbiți cu mine!1*. Sosindă gen- 
darmii călări, curățiră curtea palatului.

Sera manifestanții se liniștiră. Ban- 
clietulă dela teatru a trebuită să fiă pă- 
dită de ună cordonă de gendarml, alt
felă a decursă în liniște.

A doua di, Marți, pe la ora 1 d. a. 
oposiția porni dela clubulă ei spre ca
meră. Aci fură întâmpinați manifestanții 
de oștire. Se începu încăerarea. Soldații 
traseră focuri orbe, er unii dintre ma- 
nifestanțl împușcară cu revolverele, alții 
o luară la fugă. Cei rămași încercară 
să pătrundă în cameră. Gendarmii pe- 
destri îi opriră, er cei călări veneau în 
fuga mare și sosindă ocupară curtea 
Metropoliei. Sosiră .și trupe de liniă. 
Ună glonță trimisă dintre manifestanțl 
lovi în capă pe ună ușieră dela cameră, 
care și muri. Suntă răniți și deoparte .și 
de alta.

F0ILET0NULU_„GAZ. TRANS. “
(5)

IONtT ISTEȚULU.
Legenda de V. A. Urechid.

Cine un scie ce simțiri deșteptă în 
sufletă vederea, după o lungă lipsire, 
clopotniței locului unde te-ai născută! 
Când audl de departe sunetulă clopote- 
loră, sunetă cu care urechea ta a fostă 
deprinsă în copilăriă, ți se pare că audl 
cea mai dumnedeescă musică!

Dăr nu încape vorbă de inimă al
bastră, într’o biată snovă ca acesta...

Biată omenire!... Bucuria lui Ionă 
se schimbă în temeri și în bănuell, nu
mai ce dări de departe clopotnița satu
lui său.

— Cine-mi spune, îșl ijicea elă, cu 
ochii țintă la clopotniță. Cine-mi spune 
de mai trăesce Acsinia? Apoi, de tră- 
esce, ore remas’a ea femeă cum se cade ?

Și mai amară muncă dădea inimei 
sale întrebarea adoua ce-șl făcea.

Pănă ce trecu de Rîmniculă-Vălcei, 
unde mai nu se opri Ionă, zorindu-lă do- 
rulă satului său. sosi și sera. Pănă a- 
junse la jităria satului, acum era nopte 
bine și luna se ridica măreță și bălae 
pe ceru.

Chiar la doi pași dela jităriă era 
casa lui Ionă, seu mai dreptă grăindă, 
casa palamariului bisericei. 0 livede desă 
era în jurulă casei. In acestă livede Ionă 
îșl puse în gândă să se aciuescă, să vadă 
ce și cum mergă lucrurile pe la elă a- 
casă, înainte de-a da cu ochii de Ac
sinia.

Așa facil. Deabia era într'ună alu- 
nișă desă, de câteva minute, cândă etă 
se deschide ușa casei și ună popă (care 
la lumina lunei ’i se păru lui Ionă fru- 
mosu și tenără), eșindă din casă dise, 
din pragulă ușei, cu dragoste nevestei 
lui Ionă; „mă întorcă îndată, drăguță!11

— Drăguță!... Ună popă tenără elice 
nevestei lui Ionă : „Drăguță!11 Ionă puse 
mâna pe cuțitulă din cingătore și- cum 
scapără fulgerulă îi scăpărâ prin minte 
să se svîrle asupra popei să-lă străpungă 
cu cuțitulă și apoi asupra muerei sale 
necredinciose....

Der Ionă îșl aminti de sfatulă căpi
tanului : „La vreme de zoru nu pune 
mâna pe toporu, nici pe cuțită, când 
ești amărîtă.*1 Ionă deră opri mișcarea 
sa și se hotărî să nu facă așa ceva, să 
nu se resbune decâtă adoua di fără de 
zoră.

Eși deci din tufișu, după ce se de
părta popa și încă din bătătura casei, 

lângă prispă strigă, stăpânindu-șl mănia : 
Nevastă! Acsinio !

Acsinia cunoscu glasulă, eși răpede 
și îmbrățișa cu multă dragoste și bucu- 
riă și cu dulci mângăerl pe Ionă Istețulă.

— Ce-i muerea! gândea Ionă. Ia, 
o pisică viclenă! Der și elă, mai din dra
goste, mai cu prefacere, îmbrățișa pe 
Acsinia.

— Frumosă! dice femeea; frumosu ! 
Șepte ani departe de mine și nu ml-ai 
scrisă măcară: „negri ți-să ochii!... Nu 
mai șciam de ești mortă ori viu!

— Da tu ml-ai scrisă?
— Ce mincinosă!... Tata țl-a tri- 

mesă peste 20 de revașe și n’ai respunsă 
la nici unulă.

— Pentru-că nu le-am primită.
— Ce dicl ? Apoi tata punea pe ră

vașe numele tău: „Ionă Dudău. “
— Apoi toți mă sciu în 6ste cu nu

mele Ionă Istețulă... Și unde trimeteațl 
voi răvașulu vostru?

— Scriamă noi pe revașă: „să se 
trimită unde o fi soldatulă Ionă Dudău, 
la regimentulă lui... Da țl-o fi fome, Io
nică... Cinat-ai tu astă seră?

— Ba deu nu...
— Cum o veni tata o se cinămă... 

Că uite, clocotește mălaiulă prospătu și 
galbenă ca aurulă în ciaună...

Și așa grăindă, Acsinia cu mâne
cile cămășei suflecate pănă în betele al- 
tițeloră, intinse peșchiră curată pe mă
suța cea rotundă și aședâ trei tacâmuri, 
linguri de tisă ca la di de serbătore, 
cane de sticlă înflorite dela moși.

Numai ce se deschise ușa și întră 
er popa... cu pricina... Câtă vădii potca- 
pulă ițăindu-se pe ușă, Ionă și puse mâna 
pe cuțită... Norocă că popa întră cu fața 
spre Ionă.

- Vai! ce era să facă, strigă Ionă, 
lăsândă se-i cadă cuțitulă din mână... E 
socrulă meu!...

Dascălulă de acum șepte ani. era 
acum călugără și popă.

Vecjl ce bine-i prinse lui nea Ionă 
Dudău sfatulă celă de-a treilea ală că
pitanului Glonță ? Decă elă, din alunișă, 
dădea doră la cuțită, așa-i că Ionă Du
dău se făcea ucigașă de socru?... Tem
nița îi șcia de ose!...

Mirarea popei Onofrei fu mare ve- 
dendă cuțitulă cădută din mânile lui Ionă, 
der bietulă liberată mărturisi totă gân- 
dulă lui celă rău.

— Măi lone, ce ? te credeai tu cu 
pane hițele ălea dela Bucureșcl ?

Și părintele îmbrățișâ pe Ionă și-lă 
binecuvânta.

Er Ionă nu mai isprăvea de lăudată
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Regretabilele scene se terminară aci. 
Procurorală generală anchetezi.

SCIR1LE BILEI.♦
Agio vamală s’a fixată pe luna 

Aprilie cu 26%.
* * *

Locotenentului Maximihană Loșanu, 
care a servită pini dăunădile la divisio- 
nulă de baterii în Brașovă, i s’a încu
viințată să depună gradulă de oficeră.*

Dintre obiectele industriale, lucrate 
și trimise de d-nii învățători de aici G. 
AI oi ană si Când. M u ș 1 e a la esposiția 
cooperativă din Craiova, s’au înapoiată 
unele, cari nu s’au vândută acolo. Va
meșii părintescului guvernă ungurescă 
le-au supusă aceste obiecte la vămuire 
după tacsele cele mai urcate ale tarifului 
vamală [50—60 fi. la 100 kgr.] așa în- 
câtă e ușoră de esplicată, că muniții 
esposanțl au avută să întâmpine, pe lângă 
greutățile împreunate cu espuuerea obiec- 
teloru, si șicane. Ună cărucioră împle
tită din nuele, colorată, lăcuită și în 
parte auritîî și bronzată este pusă la 
sorțire cu nume â 50 cr. Căruciorulă este 
espusă în casina română. Atragemă a- 
tențiunea celoră ce se intereseză de îna
intarea industriei nostre naționale, care 
trebue sprijinită cu orl-ce preță, că a- 
cestăsorțirearede scopă a’șl rentorce espo- 
nenții câtă de putină din cheltuelile ce 
le-au avută.

Sț

Câteva persone întreprindătore din 
Mercurea au intențiunea să folosescă 
isvorulă de apă sărat ă, ce se află 
lângă șoseua Sebeșului, cam 6 cliilometri 
departe de Mercurea, spre a face 
băi. Primii pași în acestă privință s’au 
și făcută.

* *

In Bucurescl a apărută unii nou diară 
cotidiană „Democrația1* avendu ca pro
gramă : „lupta în contra „dușmaniloră de 
stată,u cari nu se dau îndărătă dela nici 
ună mijlocă imorală de răsturnare, cari 
au pângărită publicitatea prin diatribe 
și insulte personale, cari insultă altarulă 
sfântă ală familiei, asmuță pe cetățeni la 
disordine“ etc. In Brăila de asemenea a- 
pare ună diară bisăptămânală „România 
viitoreu avendă, în programulă său de 
luptă, care e : „luminarea masseloră,“ și 
ună punctă privitoră la Românii din alte 
state, cari să’și capete drepturile loră de 
autonomiă în afacerile ce’i privescă.u

* * *
Din Sălagiu ni-se scrie, că la 20 

Februarie a. c. sa săvârșită în biserica 
română din Ortelecă cununia d-rei Vic
toria Popă, fiica meritatului și vred- 

sfaturile căpitanului, măcară că nevasta 
lui dicea : „păcată, Ionică dragă, că ne-ar 
fi prinsă bine cei 600 de leușorl?... Sfa
turi și flicătorl învață omulă dela moși 
și strămoși, nu pe 600 lei... Ei, da pof- 
timă la masă!...

Se puseră la masă. Mămăliguța fu
mega ca cădelnița popei la Paști... Popa 
scose ună fedeleșă mândru încliistrită, celă 
care âmblase rotă la masa dela nunta 
Acsiniei și în care părintele acum ținea 
vină de celă ce pune la sfântulă Potir... 
Atunci și Ionă Dudău nu voi să remână 
mai pejosă decâtă socru-său. Elă scose 
din desagi cozonaculă...

— Cozonaculă d-lui căpitană, cin
stite părinte... Ml-a disă să-lă aducă în- 
tregă. neatinsă și numai cu sfinția ta și 
cu Acsinia să-lă mâncămă... Cozonacă 
boerescu, Acsinio!.... dela „Firear-ală- 
Coțcăi...“

Și rupse cozonaculă și... o minune !... 
Zingă! zingă! zingă!... Curgă din co
zonacă, unulă, doi, trei, 30 de poli!... 
Toți rămână încremeniți, der Ionă ce 
mai ochi holba!...

— Audi, cozonacă dela Fireară-ală 
Coțcăi ? E dela fireară ală lui Dumne
zeu, cozonaculă tău, mă Ione , dice rî- 
tjendă părintele Onuffie.

Ecă așa!... Căpitanulă Gldnță pu

nicului protopopă din Ortelecă d-lă Te
odoră Popă, cu d-lă teologă absolută de 
Gherla Ti tu Trifă, ună tîuără har
nică și de bune speranțe pentru biserica 
și poporală românescă. Cununia s’a să
vârșită prin d-lă vioară ală Silvaniei, 
Alimpiu BarbolovicI, er ca nași au fostă 
d-na și d-lă Georgiu Popă de Băsescl. 
La acestă sărbătore familiară a d-lui 
protopopă T. Popă a luată parte ună 
numără forte frtunosă dintre inteligență 
români ai Selagiului, er d-lă Georgiu 
Popă, accentuândă celoră presențl nece
sitatea de a se ține de datinele strămo- 
seșcl, profita de ocasiunea acestei festi
vități pentru a sâvîr.și ună faptă, pe câtă 
de rară, pe atâtă de esemplară și lăuda
bilă. Anume, la inițiativa d-sale, se juca 
la miedulă nopții „ J o c u 1 ă mirese i,“ 
adunându-se în f o 1 o s u 1 ă fondului 
„Reuniunei femeii oră române 
din Săi agi u“ ftumosa sumă de 28 fl. 
60 cr. și doi galbeni. Ună ospe, care 
a luată parte la acestă frumosă sărbă- 
tore familiară, ne comunică, că Românii 
sălăgeul au arată cu acestă ocasiune una 
din cele mai vesele petreceri și fiă-care 
participantă a dusă dela acea onorabilă 
casă suveniruri prea plăcute.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei/'
Satulungu, 15 Martie v. 1888.

Domnule Redactoră! In nr. 41 ală 
„Gazetei Trans.“ a apărută ună articulă, 
despre petrecerea din Săcele, subscrisă 
de „mai mulțl participant. “

In acelă articolă ca de încheiere se 
4ice : „că omenii hotelului ară ave o pur
tare dură și respingătore“ și prin acesta 
atrage atențiunea organeloră competente 
adecă a epitropiiloră bisericiloră rom. gr. 
or. din Satulungă, ca proprietarele ace
lui hotelă. Nu scimă încâtă au seu în- 
câtă nu au dreptă acei „mai multi par
ticipant-“ Atâtă însă scimă că de când 
se află ca hotelieră d-lă Thal, în casele 
bisericeloră nostre, nu avemă și nu pa
ternă fiice nimică în contra densului, 
încă nu amă avută nici odată ună hote
lieră, care să se intereseze de casele 
nostre așa precum se intereseză celă ac
tuală. Densulă mai multă a stăruită 
pentru restaurarea și întocmirea caseloră 
de a fi corăspundătore unui hotelă. Er 
reparaturi mai mici le-a făcută cu chel
tuiala propriă, fără de a mai alerga pe 
la epitropiîle bisericiloră pentru ori și ce 
lucru de‘ nimică.

Cumcă ar fi ună omă neprevenitoră 
față de ospeții săi, acesta nu o putemă 
admite. Pentru că decând se află den- 
sulă ca hotelieră, a atrasă acolo totă in- 
teligința din Săcele, atâtă română câtă 
și maghiară, ceea se înainte de acesta 
nici că se pomenea.

In fine trebue să mărturisimă că e- 
pitropiile bisericeloră a simțită o mare 
plăcere și au felicitată pe d-lă arendator 
G. B. Popă, când au aflată că în casele 
bisericeloră nostre se va instala ca ho
telieră d-lă Thal; pentru că pe când se 

sese bine cei 600 de lei ai lui Ionă în 
cozonacă ca să nu-i fure cineva ori să-lă 
înșele vre-ună pungașă.

— Să trăescă, căpitanulă Gldnță dise 
Ionă, aruncându-șl căciula în naltulă po
dului și podidindu-lă lacrimile, când o fi 
vre-o bătăliă mă pună în fața lui să nu-lă 
ajungă glonțulă dușmănescă!

— Omulă lui Dumnedeu, căpitanulă 
său, adause părintele Onutrie, duruindă 
în palmă, ca ună darafă, cei 30 de na
poleoni.

— Da de glonțl dușmăneșcl!... oftă 
Acsinia... Mai bine decâtă glonțe și res- 
boe, mai bine să ne fereseă Dumnedeu 
și să țină sfânta pace în lume!* , * * 

Ecă posnă!
Am uitată să dau povestei, la ple

carea din BucurescI, adl dimineță, ună 
prafă de sare din pisălogulă cumetrei... 
Norocă că biata mea poveste, lâncedă, 
nesărată, a fostă ascultată de Carmen 
Sylva... Ca și Voltaire, care presupunea 
scriitorașiloru ce voia să patroneze, totă 
spiritulă ce ar fi pusă însușă în cărțile 
loră, decă le-ară fi scrisă elă. Autorea 
„Poveștiloră Peleșului“ va da povestei 
lui Ionă Istețulă ună prăvuleță din mi- 
nunatulă său spirită!...

Sinaia — 1887. „Convorbiri liter.“ 

afla dânsulă în hotelulă din Cernată, nu 
numai inteligința streină, dar nici chiar 
cea română nu mergea în casele biseri
celoră, de ore-ce nu le convenea hote- 
lierulă.

Der totuși se pote că va fi fostă ci
neva nemulțumită cu ocasia petrecerei 
din cestiune, se întâmplă așa ceva când 
suntă mulțl. Unii ceră să le aducă mân
care, alții cer farfurii pentru mâncarea 
ce și-au adus’o în traistă și er alții ceră 
băutură și mai întemplându-se ca unii să 
nu recundscă câtă li s’a adusă, e posi
bilă ca hotelierulă în graba și mălmi- 
rea lui să întârdie uneori eu împlinirea 
grabnică a cererei ospețiloră și așa să 
se nască nemulțămirl.

In interesulă adevărului am socotit, 
d-le Redactoră, că e o datoriă pentru 
noi a restabili adevărulă cu privire la 
cele cuprinse în articululă din N-rulă 
mai susă amintită și încheindă te asigu- 
rămă despre înalta considerațiune și 
stimă, ce-țl păstrămă, er cei „mai mulțl 
participanțl14 potă fi convinși, că nu ne- 
prevenirea dmeniloră hotelului, de cari 
n’avem nici o causă a ne plânge, ci u- 
nele neajunsuri suferite de aceștia sunt 
causa astorfelă de nemulțămirl.

Epitropiîle bisericesc!.

întâmplări diferite
Focii. In comuna Verjă, din C’omi- 

tatulă Oderheiului, a isbucnită dilele 
acestea focă în șura proprietarului de 
acolo Nagy Ferencz. Se dice că foculă 
ar fi fostă pusă de o mână rea. Pagu
bele suntă forte mari. Au arsă clădirile 
economice și coperișele caseloru a 17 
proprietari. De asemenea au cădută jertfă 
flacăriloră 2 cai, 10 boi, 6 vaci, 5 viței, 
18 porci și 49 oi. Paguba se socotesce 
în 15,000 fl., dintre cari asigurată a fostă 
numai o șură în preță de 510 fl. Ba 
chiar și vieță de omă a cădută jertfă 
flacăriloră. Bătrâna văduvă Juliana Brog 
n. Gabos, de 65 ani, când îșl vădu graj- 
dulă cuprinsă de flăcări, întră înăuntru 
cu scopulă ca să deslege o vacă, ce o 
avea, și s’o scotă afară. Nefericita bă
trână însă nu apucă să iasă afară, căci 
flăcările consumară cu repediune estra- 
ordinară coperișulă grajdului și cărbunii 
aprinși o îmormentară imediată. In co
muna Ciocmantt, din comitatulă Solnocă- 
Dobeca, aprope de Ciachi-Gârbău, au 
arsă 28 de case împreună cu tote clă
dirile economice ținătore de ele. Foculă 
se dice că a provenită din nebăgare de 
semă. Amănunte încă nu avemă. — In 
Orăștiă a arsă ferăstrăulă dela câmpă, 
ce era proprietatea Frațiloră Toth. Pa
guba se socotesce aprope la 40,000 fl.— 
In noptea de 17 spre 18 Martie a arsă 
de totă mora de măcinată a comunei 
Saisu.

Furtu. Lui George Stoica din Orlatu 
i s’au furată din curte două rote de cară 
în preță de 10 fl. — Cârciumarului Ionă 
Munteană din Tălmaciu i s’au furată 10 
chilograme de slănină și 5 chilograme 
de carne. Gendarmii dela Turnu-roșu au 
pusă mâna pe lioță.

Cadavru găsitu. In pădurea Mănăș- 
turului a fostă găsită la 24 Martie ca- 
davrulu unui bietă dileru. — La 9 Martie 
a foștii găsită aprope de târgulă de vite 
din Mercurea cadavrulă unui cerșetoră 
din Aiudulă mică sub țărmulă părîului 
Dobercei

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

Bucnresci, 29 Martie. In șe
dința de erl a camerei, ministrulu 
de interne a declarată în respun- 
sulă seu la interpelațiunea ce i 
s’a adresată, că guvernulă este 
firmă decisă ca neîntârziată în 
înțelegere cu parlamentulă să ia 
măsuri, care să garanteze institu- 
țiunile țerii, liniștea și ordinea 
publică, siguranța parlamentului 
și respectulă cătră tronă.

ULTIME SCIRI.
O telegramă din Paris comu

nică, că în fața celoră 45,000 de 
voturi cu care generalulă Boulan
ger a fostă alesă deputată în de- 
partamentulă Aisne, acesta a tre

buită se fiă pensionată. întrebarea 
ce ’și-o pună cei mai mulțl re
publicani este, că bre prin măsu
rile acestea aspre nu va cresce 
popularitatea lui Boulanger ?

Demonstrațiunile pentru elă 
se înmulțesc,ă. țliarele lui Zicîr 
că atacurile pressei streine îi fo
losescă, făcendă se se crdcță că e 
persecutată din afară, er guver
nulă francesă supusă influințe- 
loră streine. In Parisă mulțimea 
se adună înaintea casei genera- - 
lului strigându-i „se trăiescă! jos 
cu Ferry!11

—x—
Pănă acuma suntă arestați pen

tru scenele petrecute în Bucurescî: 
D-nii Costică Rădulescu, N. Fleva, 
Porfiriadă, N. Filipescu și M. Pa- 
pamilialopulo, redactoră la „Res- 
boiulă.“

—x—
Ni se scrie din Constanța, că 

comunicațiunea vaporeloră pe Du
năre a începută. In 15(27) Mar
tie a fostă prima circuiațiune a 
unui vaporă austro-ungară pe Du
năre pănă în Marea neagră.

NECROLOGU.
Jalnica soțiă Eufrosina, fiiulă Hor

tensia, fiicele Aurora, Talia și Maria, 
mamă, socră, frații și soră, cumnațl, cum
nate, nepoții și nepote, cu inima frântă 
de durere v<5 face cunoscută încetarea 
din vieță a prea scumpului loră soță, 
părinte, fiiu, ginere, cumnată și unchiu 

Oclavianu Popea.
în etate de 52 am.

Rămășițele pămeutescl ale răposatului 
s’au îmormentată în cimitiruL bisericei 
din Dâlga, Marți la 15 curentă.

Tiălga, 13 Martie 1888.
Fiă-i țărîna ușoră!

*
Laura Jekel, fiica advocatului din 

locă Iuliu Jekel, a încetată din vieță în 
15 (27) Martie în etate de 14 ani. Imor- 
mentarea s’a făcută adl în cimiteriulu 
evangelică.

Fiă-i țărîna ușoră!

DIVERSE.
Animale dresate. — La teatrulu „La 

Bourse11 din Bruxela are mare succesă 
o trupă de papagali albi, dresați. Aceste 
pasări jocă polca și valsulu pe acățătorele 
loră cu o esactitate, care arată în papa
gali o deosebită inteligență musicală și 
ună mare sentimentă de ritmă. Der pa
pagalii, fiindcă ne aflămă în timpuri răs- 
boinice, suntă meșteri și în mânuirea ar- 
meloră. Astfelă unulă dintre denșii dă 
cu tunulă, cu o adresă și cu ună sânge 
rece însemnată. După cum spune „L’In- 
dependance helge11, pentru prima oră se 
vădă representațiunl date de papagali. 
Mai înainte se văduse prin Bruxela pi
sici, porci și chiar gâșce dresate.

Cursulu pielei Brașovti
din 28 Martie st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.48 Vend. 8.50
Argintii românesc^ . 
Napoleon-d’ori . . .
Lire turcescl . . . 
Imperiali..................
Galb ini..................
Scris, fonc. rAlbinau6” tu»’” n n n ‘-'o 
Ruble rusescl . . .
Discontulu

8.44 8.48
11 10.04 10.05
n 11.34 p 11.35
n 10.32 îl 10.35

5.88 p 5.92
ji 101.— H 102.—
n 98.— 11 99.—
ji 102.- »» 104.-
6'/,--8°,o pe ană.

Cursulă la bursa de Viena
din 28 Martie st. n. 1888.

Renta de aură 4°i0....................96.15
Renta de liărtiă 5°/0....................83.50
Imprumutulă căiloru ferate ungare . 149.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 94.20
Amortisarea datoriei căi lorii ferate de

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

oști ungare (3-a emisiune) . . 109.— 
Bonuri rurale ungare....................... 104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare.......................103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103 80 
Bonuri croato-slavone............................103.25
Renta de hârtiă austriacă .... 78.55
Renta de argintă austriacă .... 79.55
Renta de aură austriaeă.......................109.60
LosurI din 1860   131.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 857.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 273.25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 272.10 
Galbeni împărătesei ....................... 5.98
Napoleon-d’orI..................................... 10.03
Mărci 100 împ. germane.........................62.30
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.75

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Picaturile de stomacliu MariazeUer, 
care lucră escelentu în contra tuturora 

boleloru de stomachu
Neîntrecute pentru lipsa 

de apetită. slăbiciunea sto- 
inacliului, respirațiunea cu 
mirosă greu, umflare (ven
turi i. răgăelă acră, colică, 
cataru de stomachu. acrelă. 
formarea de petră și năsiptl. 
producerea escesivă de fleg
mă. gălbinare. greață și vo- 
mare. durere decapuidrră 
provine dela stomachăl. câr
cei la stomachă, constipa-

țiune seu încuiare, încărcarea stomachului 
cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe 
de splină, flcatu si de liaemorhoide. — Pre- 
țulu unei sticle dinpreunâ cu prescrierea 
de întrebuințare 35 cr., sticla îndoită de 
mare <>0 cr.

Espediția centrală prin farmacistul^ 
Carl Brady, Kremsier Moravia.) 
Picăturile de stomachă Mariazeller nu 

suută unU remediu secretă. Părțile conți- 
netore suntă 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 imitezâ de 
multe ori.—('a semnă, că suntu veritabile, 
servesceînvălitorea roșiăprovedută cil marca 
de protect iune de mai susu, și afară de 
acesta pe fiecare prescriere de întrebuin
țare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se 
fie arătată, că acesta s’a tipărită în tipo
grafia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovă, farmacia 
Franz Kellemen, farmacia la ..Biserica Albă“; 
farm. /. Gooa: farm. Iul. Hornung; farmacia 
F. Ickelius’ IF-ae; farm. K. L. Schuster. 
Feldioră: Marienburgi, farm. Wil. Schneider. 
Sz. Szt. Gyorgyî farm. Val. Beteg, farm, g 
Barabds Fer. 13,52—8 g

Nr. 68 ex 1888. 3—1

AVISU.
P. T. acționarilor^ institutului 

de credită și economii „Arieșana" 
din Tinda li se aduce la cunoștință 
că terminulu solvirei versămentului 
alu V-lea (10 ti. de acțiune) a es- 
piratu în 24 Februarie st. n. a. c., 
deci prin acesta suntu rugați a 
solvi cătă mai îngrabă acest u ver- 
sămentă dimpreună cu percentele 
de întârziere (dela o acție 8 cr. 
pană in dl Martie a. c.).—Totodată 
suntu rugați domnii acționari, cari 
resteză încă cu vfirsămentulu ală 
III și IV-lea, espiratu în anulă tre
cută, a le achita câtă mai curendă, 
dimpreună cu interesele de întâr- 
Ziere.

Turda, în 26 Martie 1888 st. n.
Direcțiunea institutului de creditu 

și economii „Arieșana**.
D. St. Șuluțu.

direct.
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Chiar acum a eșită de sub țipară

CUVENTĂRÎ BISERICESC!
la tote serbătorile de peste anu,

de

IoanH P. Papiu.
Unu volumu de 24 cole 8" mare, hârtiă fină.

Numele d-lui I. Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtu să fiă de lipsă a mai recomanda a- 
cestă nou productă ală d-sale. Clerulă română a învățată a’i 
aprețui scrierile d-sale pentru însemnata loru valore literară. 
Noulă tomă de predici întrece încă tote volumurile de pre
dici edate până acum, prin întocmirea sa avendă o notiță 
istorică la iie-care serbătore, — care arată timpulă întroduce- 
rei, fasele prin cari a trecută și modulă cum s’a stabilită 
respectiva serbătore.

Prețulă unui esemplară cu porto francată e 2 fi. v. a. 
seu 5 franci — lei n. platibili și în bilete de bancă ori maree 
poștali.

A se adresa la Editura opului

Cancelaria Negruțu
în Gherla — Sz.-ujvâr.

g
ho

Sosirea si plecarea trenuriloru și posieloro îi Brasove.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulu de persone Nr. 307 : 7 ore 20 de minute sera.
Trenulu mixtu Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulfi mixtu Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulu de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
TrenulO mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :

Trenulă mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru:
ai Dela Brașovu la Reșnovii-Zcrncscl-Branil: 12 ore 30 m. după amedl,
1,1 „ Zizină: 4 ore după ame(}L

n . în Secuime [S. Georgl]: 1 oră 30 minute noptea.
d) . la Făgăraș}: 4 ore dimineța.
e) - la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela RcșnovA-Zernesci-Branu la Brașovă: 10 ore înainte de amedl.
I,/ „ Zizintl la Brașovă: 9 ore a. m.
e) Din Stcuime la Brașovă: 6 ore sera.
<Z) „ Făgăraș A la Brașovă: 2 ore dimineța.
c) - Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

I
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TIPOGRAFIA A. MURESIANU "
I 

IN BRAȘOVt), piața mare Nr. 22,
înființată cu începerea anului acestuia, pro- 

vddiită cu cele mai none mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri.

primesce și electueză totu lelulil de lucrări 
tipografice, precum: Opuri și broșure, statute, 
foi periodice, imprimate artistice în auru. argintii 
și colori, tabele, etichete de totu feliuhl si ese- 
cutate eleganții, si în colori s. a.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, fac- 
ture, liste cu prețuri curente, avisurl, reco- 
mandațiuni, cerculare ș. a.

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

Dispunendu de mașini perfecționate și de is- 
vore eftine pentru procurarea hărtiei, stabilimen- 
tulu nostru tipograficii este în posițiune a esecuta 
ori-ce comandă în modulil cehi mai esactil și es
teticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescil în biurouhl ti
pografiei Brașovă. piața mare Nr.2‘2 etagiulil I cătră 
stradă. Comandele din afară rugăimi a le adresa la 

TIPOGRAFIA A. MDREȘIANU. Braw.
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„ALBINA",
Institute de credită, și de economii

FILIALA BRAȘOV®.
— x<—

Scrisuri fonciare de 5%
• ale

Institutului de creditu și de economii „ALBINA“
în Sibiiu.

Aceste scrisuri fonciare notate la bursa din Budapesta 
aducă 5% interese și oferă siguranța cea mai mare, fiindă 
ele asigurate:

1. prin hipotecă mai mare ca întreită, care adecă în
trece siguranța pupilară usitată.

2. Prin unu fondu specială de garanție prescrisă prin 
lege de tl. 200,000 elocate în efecte publice sigure.

3. Prin totă cealaltă avere a institutului.
Cuponii de interese se plătescă, fără de nici o sub- 

tragere, la semestru, în 1 Ianuarie și 1 Iulie la cassa in
stitutului în Sibiiu, la subscrisa filială în Brașovă și la 
„Banca comercială ungară** în Budapesta. La cerere pe 
scrisurile fonciare se dau împrumuturi până la 90" n a va- 
lorei loră de cursă pre lângă 51/, °/(| pe ană.

Scrisurile fonciare se rescumperă în valorea loru no
minală celu multă în 30 ani, prin tragere la sorți în totă 
anulă. Ele se află de venețare în cursulu Zilei de fi. 98.50 la

Filiala din Brașovu
a „ALBINEI", instituții de credită și de economii.

Oarele de birou suntu încependu cu l-a 
Aprilie a. c. st. n. dela 8 a. in. până la 2 p. ni.

{

A visit d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită Zi^rulă nostru până acuma.

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

Administrațiiinea „Gaz. Tran$.u
Tipogratia A. MUREȘIANU Brașovă.


