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Locțiitorulă procurorului su
periorii din Terg’ulu-Mureșului a 
debutată, precum scimii, septemâna 
trecută înaintea juriului din Clușiu 
cu nisce stranie idei și principii 
despre egala îndreptățire în statu, 
cari au fostă aplaudate de întrega 
pressă maghiară.

Cea mai ciudată dintre afirmă
rile procurorului a fostă aceea, 
prin care se silesce a demonstra 
că nicăirl în Europa nu se bu
cură naționalitățile de mai mare 
egală îndreptățire ca în statuii! 
ungară.

E remarcabilă respunsulu ce 
ilu dă, la acesta parte a vorbirei 
lui, diarulu germană din locă 
_ Kronsti'idter Zeitunț), ~ dela 28 A- 
prilie a. c.

După ce spune că vorbirea de 
acusațiune a representantului mi
nisterului publică a fostă mai 
multă unu artic.ulă de fondu po- 
litică-polemică vorbită, plină de 
trase sunătore și de afirmări și 
conclusiunî neadeverate, numita 
foia continuă astfelă:

„Acusatorulă publică pornesce 
chiar dela tesa, că celă mai pu
ternică motoră ală presintelui este 
idea de naționalitate. Der în locă 
se tragă din acestă tesă conclusiu- 
nea logică, că adecă ar fi o ne- 
buniă a voi se te opun! forței a- 
cestei idei, acusatorulă publică a- 
jimge de totă nemijlocită la falsa 
conclusiune, că acestă puternică 
ideă Ia noi nu duce la consolida
rea . ci la țăndărirea puteriloră. 
Nu idea de naționalitate duce la 
țăndărirea puteriloră, d-le procu
rorii superioră, ci împilarea și per
secutarea naționalitățiloră.44

„Acusatorulă publică se apro
funda apoi într’ună adevărată po- 
ropă de trase despre egala îndrep
tățire a naționalitățiloră în Unga
ria. Este ore egală îndreptățire, 
când tote limbile nemaghiare din 
țeră simtă scose afară din sala 
tribunalului și din oficii, în contra 
textului clară ală legii? Este ore 
egală îndreptățire, când se per- 
tracteză asupra libertății ori a- 
-upra vieții și morții acusațiloru 
într’o limbă nențelesă de ei? Este 
ore egală îndreptățire, când din 
banii de dare ai Nemaghiariloră 
se înființeză esclusivă școle de 
stată cu limba de instrucțiune 
maghiară? Este ore egală indrep- 
rățire, când numai documente fă
cute în limba maghiară potă servi 
< a basă a unei întabulărî la ofi-
■ iulă cărțiloră funduare? Este bre 
gală indreptățire, când se impune

■ u forța șcbleloru poporale nema
ghiare instrucțiunea limbei ma
ghiare? Este bre egală îndreptățire, 
când în o sută de alte cașuri limba 
maghiară se privelegiază prin lege 
<»rl contra legii? Este bre egală 
îndreptățire, când Nemaghiarii pre- 
tutindenea suntă scoși din oficii 
și demnități, când numai renegații 
m serviciulă statului au perspec
tiva dea înainta? D-lă locțiitorii 
de prociiroră superioră ori nu scie 
nimicii din tbte acestea ori are 
vederi forte stranii asupra egalei 
mdicptățirl/

„De totă strania apare într’o 
vorbire de acusare o ofensă ca 
aceea pe care acusatorul a aruncat’o 
în publică în fața pressei națio- 
nalitățiloră, îtrvinuind’o, că ea sub- 
mineză și ațîță contra Maghiari- 
loră ca se’șl potă agonisi pânea 
de tote cjilele. Acestă espectorare 
ar îndreptăți pe orl-ce represen- 
tantă ală pressei naționalitățiloră 
se pășescă ca acusatoră contra 
d-lui procuroru pentru vătămare 
de onore“.

„Der din enumerarea de mai 
susu, făcută în fugă, a unui nu
mără de esemple, se vede și aceea, 
că naționalitățile nemaghiare în 
Ungaria au mai multă decâtă des
tule dovedi d’a se plânge asupra 
jignirei egalei loră îndreptățiri. 
Acum se li se ia încă și slaba mân- 
găere d’a se plânge! Tăcendu, în 
liniște și mute se sufere ele tote 
nedreptățile ce le apasă? Nu și 
de o miiă de ori nu! Dreptulă 
d’a se plânge asupra unei nedrep
tăți suferite — fiă măcară chiar și 
numai în ochii noștri o nedreptate 
— nu lăsămă se ni se ia! Decă 
rassa domnitore vrea se ne împe- 
dece a da espresiune în gura mare 
în pressă nemulțămirei poporațiu- 
nei nemaghiare, atunci în curendă 
nu va ave destule temnițe ca se 
le umple cu jertfele furiei loră de 
persecuțiune44.

„Noi diariștii, cari representăm 
opiniunea publică, avemă sfânta 
dator’ă se dămă pe față espre
siune acestei opiniunl și vomă sa
tisface acestei sfinte datorințe, 
fără se ne înspăimântămă de tem
nițe și de lanțuri! „Fă ce e dreptă 
și nu te teme de nimenea!“ este 
directiva acțiuniloră nostre. Pe 
slabe piciore înse stă statulu, care 
se vede nevoită a ține în freu o- 
piniunea publică cu temnițe și cu 
lanțuri. “

Crisa ministerială în Serbia.
Regele Milan ală Serbiei nu prea 

dă dovedi de monarchă constituționalii. 
Ii place să fiă. autoritarii, să’șl impună 
voința sa, cu risiculă de a’șl perde orl-ce 
popularitate înaintea poporului sârbescă.

Tote partidele din Serbia le-a usatu, 
din eausa înclinăriloră sale autoritare, 
așa încâtă acjl e periclitată stabilitatea 
orl-cărui guvernă, și acesta din causă 
că regele voesce să dispună de voința 
poporului după placă; de aci confliote 
între representanții poporului și între 
guvernă și rege. La începutulă sesiunei 
Scupcinei actuale, regele Milană a găsită 
cu cale să dăscălescă pe membrii ei, 
pretincjendu-le ca să se acomodeze voinței 
regescl, fiindcă așa ară pretinde intere
sele țării. Membrii Scupcinei însă înțe- 
legă altfelu interesele poporului și ale 
țării și facă așa precum credă ei că în 
adeveră e bine. Acesta e causa și a 
crisei ministeriale celei mai nouă, adecă 
conflictulu dintre Scupcină și dintre gu
vernă și rege. Etă câteva amărunte des
pre împrejurările care au adusă demi- 
siunea ministerului GruicI:

(Jonsiliulă de miniștri în unire cu 
regelo lucrase o seriă de proiecte de 
legi, pe cari 11-a presentatu Scupcinei. 
Acesta a adusă modificări însemnate în 
proiectele de lege, cu totă stăruința gu

vernului de a se vota aprope cum s’au 
presentată. Regelui nu i-a convenită 
nicidecum modificările făcute de Scup
cină, mai alesă modificările făcute în 
proiectulă de lege comunală, fiindă prea 
liberală și prin urmare necorâspundâtdre 
inclinăriloră autoritare ale regelui.

Președintele consiliului de miniștri 
generalulă GruicI se duse atunci la re
gele și-lă întrebă, decă va sancționa legea 
comunală așa cum s’a modificată și s’a 
votată de Scupcină; totă atunci dete a 
se’nțelege că ministeriulă face din de- 
cisiunea suveranului cestiune de ca- 
binetă.

Regele răspunse că, în afară de le
gea asupra timbrului, asupra taxeloră și 
rescumpărăril monopolului tutunuriloră, 
cari voru fi sancționate de densulă, tote 
celelalte legi votate de Scupcină presintă 
ună caracteră primejdios pentru puterile 
statului și pentru autoritatea regală; și 
că, prin aceasta, regele consideră pactulă 
încheiată între Coronă și partidulă ra
dicală ca ruptă, din faptulă chiar ală 
radicalilor, cari n’au dată probe îndes- 
tulitore, care se permită a stabili că ei 
constituescă ună partidă guvernamentală, 
avendă voința de a servi într’ună modă 
credinciosă patria și tronulă.

Atunci d-lă GruicI a declarată re
gelui că ’șl dă demisia

Regele a chiemată îndată pe d.Ni- 
colae CristicI și la însărcinată să for
meze noulă ministeră care s’a și consti
tuită astfelă :

Nicolae CristicI, presidența con
siliului și interne; MijatovicI, afaceri 
străine; General Costea ProticI, răsboiu, 
George PantelicI, justiție ; Mihail Bogi- 
cevici, lucrări publice ; Vladan Geor- 
gevicl, instrucțiune publică, culte și in- 
terimă ală comerțului; Mila RakicI, fi
nanțe.

E probabilă că se va disolva Scup
cină și se voră face alegeri nouă.

Pregătiri militare rusescl.
„Corespondenței Politice11 i se 

comunică din Varșovia:
In sferele conducătbre se are în ve

dere pe de o parte perfecționarea și com
pletarea fortificațiuniloră esistente în Po
lonia rusescă, pe d’altă parte întocmirea 
de nouă fortificațiunl. Lucrurile deja e- 
secutate, seu care voră fi în curendă e- 
secutate împregiurulă Varșoviei, acum 
trecă multă peste granițele desemnate în 
planulă originală, și în decursulă lucră- 
riloră oe voră urma este probabilă că 
voră obține o întindere și mai mare.

Decă ar fi se ne ținemă după in- 
specțiunile făcute în timpulă din urmă 
de organe tehnico-militare, ar trebui să 
ne așteptămă în curendă la construirea 
de fortificațiunl în guvernăm°ntulă Piot- 
skov (în partea spre Koluski). precum și 
pe teritoriulă dintre Zamosk și Tamo- 
grod. Construețiunile începute anulă tre
cută în mai multe puncte ale guvernă
mântului Lublin, precum: șanțuri, ma
gazii, barace etc. au fostă și în decursulă 
iemei, pe câtă a fostă cu putință, con
tinuate.

Oficerl din statulu majoră in- 
cepu din nou a tace recunoscerl 
de-a lungulă graniței galițiane.

Turburâri în Bruxela.
O telegramă din Bruxela cu 

data de 2(> xÂprilie comunică ur- 
mătorele:

Cununia de erl a prințului de Croy 
cu princesa d’Arenberg a fostă turbu
rată de o manifestare scandalosă. In 
biserică și afară mulțimea s’a purtată în- 
tr’iuiă chipă dușmană împotriva clerului. 
Când a apărută episcopulă Goessens, 
lumea s’a apucată la șuerături și striga: 
„Josă popii !u Cei 25 sergenți cari se a- 
flau la fața locului nu puteau menține 
ordinea. Cornițele de Flandra, prințulă 
Baudoin, arehiducele Fridericu, precum 
și soțiele loră au trebuită să esă prin 
o portă de dindosă spre a scăpa de tur- 
pitudinele mulțimei. Alte persone, care 
nu putuseră scăpa, au fostă insultate. 
Cornițele d’Oultremont voindă sâ isbescă 
pe unulă din năpustitorl a fostă scăpată 
cu greu de cătră sergenți. După servi
ciulă bisericescă mulțimea s’a împrăș
tiată.

O altă telegramă dela 27 A- 
prilie, totu din Bruxela, spune că 
președintele consiliului de miniș
tri, d. Beemaert, a exprimată co
mitelui Chotek, ambasadorulu Aus- 
tro-Ungariei, părerea sa de râu 
pentru scenele ce s’au petrecută 
cu pr’lejulă cununiei prințului de 
Croy. întâmplarea acesta nu va 
pricinui nici ună deniersă pe cale 
diplomatică.

Procesulii de pressă alu „Tribunei*4
Raportu speciala ala „Gaz. Trans11.1

Clușu, 25 Aprilie 1888.
Apărătorulă, luliu Coroianu[con- 

tinuândă:] Eu credă, că stimabilii domni 
jurați suntă cu mine împreună de acea 
părere, că pressă formeză acelă organu 
ală societății omenescl ce aspireză la ci- 
vilisațiune, prin care se validiteză ideile 
și țintele acestei cugetări libere. In a- 
cele state, unde, nu esistă sistemă de 
caste, nici una dintre elementele ce con
stituescă statulă nu pretinde drepturi 
speciale din drepturile ce competă to
talității cetățeniloră, acolo activitatea 
liberă a pressei nu e încătușată, pentru- 
că acolo puterea statului nu e silită se 
’șl apere cerculă de putere, pe când în 
formă întorsă trebue să vedemă și con- 
secuențe întbrse.

Aici, la critisarea acestei cestiunl, 
de aceea am adusă înainte importanța 
pressei, ca să vedemă, că pe lângă ast
felă de organă și pe basa acesta e da- 
torința flăcărui cetățenă a lucra pentru 
acelă scopă, ca să propage civilisațiunea 
comună. Articululă încriminată n’a avută 
altă scopă, decâtă de a produce mai 
multă lumină și se validiteze acestă lu
mină prin cercurile mai cunoscute, adecă 
printre acei Români, cari cetescă „Tri
buna.11 Pentru-că să notați, că precum 
fiii națiunii maghiare, așa și fiii altoru 
națiuni, nesciutorl de carte, nu cetescu 
diare, prin urmare articululă din cestiune 
nici în agitațiunea pretinsă nu putea 
se se răspândescă mai departe de cercu
rile cunoscute ale acestui (Jiară.

Credă că am isbutită a dovedi îna
intea domniiloră-vostre, domniloră ju
rați, că articululă încriminată din nr. 
268 ală „Tribunei11 nu cuprinde în sine 
nimică ce s’ar reduce la delictulă de agi
tațiune. Trebue se constată — și de
clară, că n’am intențiune de a acusa 
nici pe procurorulă regescă. nici pe tri- 
bunaîă, — că traducerea articolului în
criminată nu corespunde originalului.

Președintele: Constată, că artico
lul ă a fostă tradusă de translatorulă tii- 
bunalitlui și forma necesară a fostă măn- 
ținută.

Coroianu : Suntă câte-va expresiunl 
pe care acusatorulă din nebăgare de 
semă ori din greșelă le-a interpretată 
falsă. La începută cuventulă „deșteptă11 
a fostă tradusă cu „felâbreszteni,11 cu 
tote că corespunde mai potrivită cu „fel- 
vilăgositani“. Mai departe, totu acestu 
cuvântă îlă întrebuințeză acusatorulă în 
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>irulă acusării sale, de unde apoi ajunge 
la conclusiunea, pe care a accentuat'o 
cu atâta emfasă. Mai departe: în locă 
de „igazu se dice „valodi*. In alineatulă 
12: „hogy kitudhassuk mikent nyilat- 
kozik (ca să putemă afla, cum se mani
festă'!, în locîi de: „hogy tudva legyen, 
mikent nyilatkozikL (să se sciă, cum se 
manifestă... Afară de aceste în alineatulă 
18 în locă de: „mindeki elegedetlensege“ 
(nemulțămirea tuturora) e „mindnyâjunk- 
nak elegedetlensegeu (nemulțămirea nos- 
tră a tuturora.) Aceste suntă greșelele 
de interpretațiune și nu de traducere, pe 
care eu nu voescă să le îndrepteză, ci 
să le constată numai și credit, că și ono- 
rabilulă domnii translatorii le va recu- 
nosce, decă cumva ar fi interpelată în 
acestă privință de d-lă președinte.

In casă, decă acestă interpretațiune 
greșită nu s’ar fi făcută și știm, d-nă 
acusatoră ’și-ar fi luată ostenela să pă
trundă în adevăratulă înțeleșii ală arti
colului, s'ar fi convinsă, că articolulă nu 
cuprinde în sine, nici în generală, nici 
după indicațiunile §§-loră 171 și 172, 
alineatulă 2 din codulă penală, vre-ună 
delicti! de agitațiune. Nu se cuprinde, 
precum o voiu și dovedi mai josă. După 
prescripțiunile legii: acela care la vre-o 
întrunire publică....

Președintele: Legea se va ceti, 
numai poftesce a te provoca la ea.

C o r o i a n u. apărătorii: Onorabili 
d-nl jurați! Decă punctele indicate în 
actulă de acusare se susțină rândă 
pe rendă și în sumară; decă espre- 
siunile scăse cu atâta subtilitate fină 
se iau astfelă ca și cum n'ar fi altă gre- 
șală în articolulă incriminată, decât nu
mai cele cuprinse în actulă de acusare : 
nici atunci casulă prevădută în § 172 
ală codicelui penală nu se pote afla în 
reproducerea pasageloră încriminate. Nu 
e, fiindcă în actulă de acusare nu se află 
criteriulă agitațiunii. On. domni jurați 
nu suntă îndatorați ca pentru aducerea 
sentinței să se conformeze legiloră. Dela 
domniile-vostre nu se cere decâtă să 
judecați după cea mai bună convingere, 
de care o aveți.

On. domni jurați! Precum va ară
tată și clientulă meu, vi se cere să nu 
vă dați verdictulă asupra lucruriloră, care 
se petrecă în afară de acestă causă, nu 
asupra lucruriloră, pe care le facă alții, 
seu pe care le-a făcută o naționalitate, 
seu asupra lucruriloră, pe care voră unii 
să le facă, ci asupra celoră înșirate aici 
în acestă incintă și sub impresiunea ce- 
loril audite. Cu tote aceste va fi forte 
la locă, decă nu perdețl din vedere in- 
tențiunile legii, când vă formați convin
gerea, pentru-că domniile-vostre nu pu
teți să fiți conduși de alte argumente, 
când vă dați verdictulă asupra adevăru
lui seu neadevărului, decâtă numai de 
acelea pe care le-a cântărită legislatorul 
când a creată acestă lege. De aceea 
trebue să releveză, că delictulă de agi
tațiune prevădută în §-lă 172, alineatulă 
2 ală codicelui penală, nu se pote afla 
în articolulă încriminată, pentru-că arti- 
colulă din cestiune nu e decâtă reasu- 
marea unui altă discursă ; citeză discur- 
sulă și trage couclusiunile logice din elă. 
Și îndreptățită este fiecare cetățenă ală 
țării a discuta și a aplica ori-ce lege și 

orl-ce instituțiune publică, numai discu- 
țiunea trebue să fie seriosă si de natură 
de a nu provoca resturnarea legii pe 
calea violenței.

Pe acesta se baseză ț; 172 ală co
dicelui penală. Astfelă trebue der să 
constată, că acestă casă nu se presentă 
nici decâtă în acestă cestiune; pentru-că 
acestă articolă nu cuprinde în sine expre- 
siuul. cari ară ațîța la ură ori în contra 
unei clase , ori în contra unei naționa
lități, ori în contra unei confesiuni; și 
nu astfelă de expresiunl, care. — după- 
cum pretinde actulă de acusare, — ară 
pune față în față elementelă magliiară 
și română.

Alai e încă o împregiurare, asupra 
căreia tragă luarea aminte a ouorațiloră 
domni jurați. E adevărată, că d-lă I. 
Slavici în articululă d-sale nu primesce 
cu totulă basa care e indicată în actulă 
de acusare, și pe care d-lă procuroră vre 
să o primimă și noi. Și anume pe Ro
mâni nu îi consideră de Maghiari și 
nici nu-i identică cu dânșii. Și întrebă 
că bre ună omă cu o singură trăsătură 
de condeiu pote să facă ună lucru, pe 
care nu l'a făcută Dumnedeu și natura 
cea puternică? D-lă Slavici pote să fiă 
ună limbistă perfectă, poetă seu ori și 
ce, ceea ce îi pote fi dată omului să fiă, 
der nu pote să aibă o putere atâtă de 
magică, ca printr’o trăsătură de condeiu 
să fiă atâtă de puternică, ca se pbtă fi 
în stare a șterge de pe fața pământului 
trei milione de Români, nu pote să fiă 
atâtă de puternică ca să fiă în stare a 
nimici într’ună minută o desvoltare is
torică de peste 1000 de ani. Acesta este 
reflexiunea mea la acelă punctă ală ac
tului de acusare, care îi împută d-lui 
Slavici, că îi deosebesce pe Români de 
Maghiari. Credă, că de aceea îi deose
besce, pentru că nu se pote nimici în 
fața nostră ceea ce ne-a dată natura.

E cu totulă altă cestiune raportulă 
ce esistă între multele naționalități din 
acestă țeră față cu patria și cu institu- 
țiunile țării. Acestă cestiune nu are locă 
aici. Der îșl are locă aici o împrejurare, 
ca se vă dovedescă, că traducerea arti
colului încriminată e de o astfelă de na
tură, care e în contradicere frapantă cu 
acelă de acusare și punctele ce resultă 
din acestă actă.

Ce au făcută Caransebeșenii ? Gră- 
nițerii? S’au resculată îu contra patriei? 
S’au năpustită asupra averiloru? Au co
misă atentată în contra libertății pu
blice? Au știrbită iubirea cătră Maies
tatea Sa? Seu au comisă vre-ună faptă 
prescrisă în codicele penală, în urma că
ruia li-s’ar aplica prescripțiunile legii ? 
Acesta n'o afirmă nici acusatorulă. nici 
actulă de acusare, și nimeni pe lume! 
Pentru că grăuițerii au făcută lucruri, 
pe care constituțiunea le permite ori și 
cărui cetățeană. S’au adunată, au alesă 
ună deputată pentru dieta țârii și și-au 
însușită vederile alesului loră.

Domniloră! Acesta permisă este să 
o facă orl-și-ce cetățenă în tote țerile 
constituționale, fără ca să fiă trasă îna
intea judecății, și mă rogă de iertare, 
decă constată, că judecătoria de pressă 
în casulă de față a trecută preste limi
tele, care 'i-sau dată. Pentru-că vădă 
suprimarea drepturiloră cetățenescl în ex- 

presiunile, care formeză obiectulă de per
tractare ală cur+ii cu jurați. Domni
loră ! După experiența domnielori! vdstre, 
după impresiunea, pe care vi-o produce 
cetirea articolului încriminată, ve rogu 
să declarați vinovată e ori ba d-lă loan 
Slavici ? Eu credă, că nu e vinovată!

După discursulă de apărare, p ro - 
cur o rulă Al. Jeszenszky replică 
între altele uinătbrele: In ceea ce pri- 
vesc.e cuprinsul! și redigiarea discursu
lui său, nu vre să răspundă. A credutu 
că pertractarea va ave ună sboră mai 
înaltă, der s'a înșelată. Negarea articu- 
lului încriminată dinpreună cu tote in- 
tențiunile lui e „în adevăr! o orbă cu
te z a n ț ă“ din partea apărătorului.

„In dectirsulă apărării am audită“ 
dice procurorul! — „amintindu-se cu 

orecare gravitate numele generalului 
Doda. Adevărată, că Doda este astădi 
generală, der mă îndoiesc!, că apărăto
rii ară sci să spună, p ă n ă c â n d va fi 
elă generală, căci astădi Doda se 
află în fața tribunalului din Aradă și 
forte anevoe credă, că justiția 
nu ’lă va condamna. A fostă deră 
ună lucru fără tactu a aduce numele lui 
în discuțiune?

La afirmațiunea apărătorului, că în 
Ungaria nu numai Maghiarii, ci tote națio
nalitățile împreună și-au eluptat libertatea, 
procurorul răspunde, că acesta nu însemnă 
altceva, decâtă că „împreună cu Maghia- 
rulă, și Valaliulă este un elementă care 
susține statuii!. Elementele cari susțină 
statuii! însă se compună numai din a- 
ceia, cari suntă credincioși față cu elă 
și cari ca atari suntă membrii ai națiu- 
nei. Și când se face amintire de fi des 
valachi, se face numai ca despre unii, 
cari se subînțelegă în conceptulă: nați
une maghiară politică. Și aceia, cari au 
sângerată pe câmpulă-mierlei, la MohacI, 
n’au sângerată ca Români, ci ca mem
bri ai națiunei maghiare politice. Așa 
dâră decă d-lă apărătoră susține, că și 
Românul! este elementă, care constitue 
statulă, trebue să primescă și consecu- 
ența, că cine astădi este valahă, este 
totodată membru ală națiunii magliiare 
politice?

Se întorce apoi procurorulă la ar
ticululă încriminată, citeză și comenteză 
unele pasage din elă și dice că ori câtă 
s’ar opinti acusatulă a se scote de sub 
greutatea responsabilității, nu-i succede; 
apoi ajunge la conclusiunea. că proce- 
derea observată l’a scrierea acestoră pa
sage. în ce privesce premisele, însemnă 
„cutezanță drbă,“ er în ce privesce de- 
ducțiunile însemnă „lașitate14 (gyâvasâg). 
Agitațiunea esistă în premise, căci decă 
s’ar fi trasă din ele și conclusiunea, a- 
cesta nu mai era agitațiune, ci provocare 
la revoluția.

(i)
Din vieța și scrierile lui 

ZLSTioolaiA.
După, isvore străine.

I.
Intrega vieță a acestui nenorocită 

poetă nu este altceva, decâtu unu lungă 
șiră de fapte și întâmplări, ce consti- 
tuescă o tragediă din cele mai mișcă- 
tore. Tragedia acesta nu a fostă prici
nuită atâta de împrejurările și luptele 
esterne ale vieței sale, câtă mai multă 
de revoluțiunile interne ale spiritului său, 
cari i-au pregătită o sorte așa de 
amară, ună finită așa de tragică, și cari 
au influințată așa de multă asupra lui, 
încâtu elă nu s'ar pute mai bine ase
măna decâtu cu o cărdă ce, dândă acor
durile cele mai sublime, se sparge, se 
rupe la momentă.

Pentru ca să pricepemă tote miș
cările și fasele vieții prin cari a trecută 
precum și causa finitului său tragică, e 
neapărată de lipsă să urmărimă pasă de 
pasă întrega desvoltare a spiritului său, 
să studiămă cu cea mai mare atențiune 
vieța lui încă din primele cjile de lea
gănă și pănă la mormentă, pe care așa 
de multă l'a dorită: se petrundemă edu-

In fine apeleză la inteligența, bu
nul! simț! și patriotismulă juraților!, și 
îi rogă să condamne pe. acusată, despre 
care dice, că agiteză pentru ea să-și câș
tige pânea de tote dilele, și adauge, că 
sentința de achitare ar fi unu prilegiu 
dată pentru ulteriora agitare, er verdic
tulă de condamnare va fi ună veto ser- 
bătorescă în contra agitărilor! viitore.

Acusatulă I. S la v i ci regretă — în 
replica sa — maniera în care curge per
tractarea și la imputarea procurorului 
respunde, că nu densulă a dovedită lipsă 
de tactă, amintind! numele, generalului 
Doda, ci acusatorulă, când s’a adresată 
la elă cu „domniile-Vostre? Acusatulă 
stă singură astădi aici, și singură va sta 
și mâne, ori îlu voru osîndi ori nu. La 
învinuirea de lașă, răspunde, că decă 
lașă ar fi, nu ar fi venită aici. Nu tă- 
găduesce. că a putută ave intențiunea 
de a lupta contra guvernului, nu inse 
contra poporului maghiară. Nu s’a do
vedită nici câtă negru sub unghiă, că 
a agitată contra poporului maghiară. 
Alai departe îșl esprimă părerea de reu, 
pentru că ’i se aruncă, că prin agitați
une vre să-și câștige pânea de tote di
lele și întrebă, decă dânsul! face impre- 
siiuiea unui omă, care n'ar putea se tră- 
escă altfelă, decâtu mâncândă pânea 
uscată a unui diarist!, numai pentru că 
aiurea n’ar pute se mânce colaci ? Nu-i 
este acesta profesiunea.

Câtă pentru afirmațiunea. că ar fi 
lașă și ocultă întrebă acusatulă: Ce cere 
legea dela mine ? Cere ca să nu am 
gânduri pecătbse ? Nu, cere numai se 
nu săvârșesc! fapte păcătose? I n i n- 
t e r n i s non j u d i c a t p r a e to r.

Acusatorulă nu pote dovedi aserțiu
nile sale din articululă incriminată alu 
„Tribuue?. Vre să le dovedescă din 
întrega colec.țiune a „Tribunei? care îm- 
plinesce tocmai adl patru ani dela apa- 
rițiunea sa ? Obiectulă peitractărei de 
afli e însă numai articululă încriminată. 
Decă jurații voră pute scote din acestu 
numără ceea ce n’a putută procurorulă, 
agitațiune contra poporului maghiară, 
atuucl se-lă osândescă, der nici atunci 
nu-lă voră osândi pentru ură asupra po
porului maghiară, ci-lă voră osândi nu
mai pentru-că nu l'au înțeleși!. Decă 
vor judeca în linisce și consciență, crede 
că nu-lă voră pute osândi.

Apărătorul! I u 1 i u C o r o i an u dice, 
că procurorulă a vorbită cu emfasă des
pre unele lucruri, cari n’au locă aici, și 
mai multă încă despre unele puncte din 
apărarea sa. Densulă însă a dovedită 
numai, că actulă de acusare nu este 
esactă, că articululă din vorbă nu cu
prinde delictulă prevădută în iț 172 cod. 
pen. Procesulă de acuma e eșită din

FOILETONULU „GAZ. TRANS? * I. cația lui intelectuală din primele rade ale 
priceperii pănă în noptea cea mai adâncă 
a melancoliei sale, pentru-că numai așa 
putemă judeca lucrulă cu mai . mare 
obiectivitate. Și o merită acesta poetulă 
pentru cântecile lui, cari cuprindă în 
modulă celă mai perfectă durirele ini- 
mei și ale sufletului omenescă, luptele 
cele înfricoșate ale marelui și nemurito
rului său spirită.

Astfelă încercă a presentă cetito- 
riloră, după isvore străine, câteva pa- 
giue din vieța, scrierile și diferitele în
tâmplări ce caracteriseză în modă așa 
de deosebită vieța și sfârșitulă acestui 
mare, der forte nenorocită poetă.

Tatălă lui Lenau era descendentulă 
unei familii nobile silesiane. Unulă din
tre fii bunicului său, anume Iosifă, îșl în
suși drepturile și titlulă de nobilă nu- 
mindu-se „Baron von Niembscli“, 
der familia lui căpăta în urmă dela îm- 
păratulă Franciscă prerogativa de nobilă 
austriacă pe lângă predicatulu „von 
Strehlenau“, numele unui orășelă 
prusianu, imde odinioră ședea familia 
lui. Acestă Iosifă luă în căsători ă pe 
contesa Catarina Niembsch Iosifă 
Kallesherg, cu care avu cinci băețl, din
tre cari înse numai unulă i-a rămasă in 
vieță și anume Franciscă, părintele lui 

Lenau, er ceilalți muriră îucă de tineri.
Franciscă Niembsch s’a născută la 

an. 1777 în Tardoșă, comitatulă Sabolciu, 
unde tatălă său, adecă bunicul lui Lenau, 
funcționa ca căpitani! în armata impe
rială. Elă nu putea căpăta o crescere 
bună, după-ce tatălă său era silită să-și 
mute locuința, la mandatul! mai mariloră 
săi, dintr’ună locă într’altulă. Gând în 
an. 1795 tatălă său fu transferată în 
Buda-veche, istețulă și frumosul! băiată 
intră și elă într’ună regimentă de cava
leria. Aici făcu cunoscință cu Terezia 
Maigraber, ală cărei tată Francisc 
Maigraber murise de multă. Tînerulă 
Niembsch făcu mare și plăcută impre- 
siune tinerei fete, care era înclinată spre 
fantasiă și iubire. Patima dragostei îi 
cuprinse pe amândoi așa încâtu deja în 
primele scrisori se numiau reciprocă „iu
bita mea soțiă“ și „iubitulă meu băr
bat!14. Iubirea loră însă a fostă intre- 
țăsută, ca de comună, și cu ijile triste. 
Franciscă, iubitulă Teresiei, trebui să 
mergă dimpreună cu regimentul! său în 
Crișulă mare. Atâtă mamă-sa, câtă și 
tatălă său nu voiau se sciă nimică de 
acestă dragoste și nu odată Franciscă 
îșl audi imputări dela părinții săi, pen
tru-că nu vrea să delăture dela sine cu- 
getulă căsătoriei. Der în butulă tuturoră 

piedeciloră acestora, la an. 1797, după 
ce se retrase din servițiulă militară, păși 
înaintea altarului cu Terezia spre a face 
legătură pentru veciă.

Câtă erau ei de fericiți când Fran
ciscă obținu uuă postă de cancelistă în 
Csatâd, nu departe de Timișora, nude la 
13 August 1802 li-se născu Nicolau, alu 
treilea băiată, poetulă. Comuna acesta 
retrasă și liniștită o locuescă eu deose
bire Nemți. încă pănă și adl se pote 
vede casa unde a născută Lenau, căci 
deasupra porții locuinței părințiloră săi 
încă și adl se mai potă ceti cuvintele 
gravate de elă: „AVeltbefreien kann die 
Liebe nur“. Nascerea lui Lenau n'a cau- 
sată vre-o bucuriă deosebită părințiloră 
săi, fiind-că deja cunosceau, și cu deose
bire tatălă său, multele năcazuri ce le 
au părinții cu crescerea copiiloră, și din 
inima lui dispăruse deja flacăra iubirei 
celei sacre pentru soția sa. Elă era apli
cată spre diferite vițiurl; îi plăcea multă 
a se înfunda prin societățile de joși! ast
felă încâtă murdare ospătării ale subur- 
bieloră Timișorei adeseori și prea ade
seori salutau pe acestă omă, care'șl chel
tuia în cărți și beutură nu numai lefa 
lunară, ci pentru datorii tăcute cu astfelă 
de ocasiunl, oficiile publice îi secvestrară 
chiar și averea soției sale. 
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râvaștilă său. îșl aduce aminte de cu
vintele lui Micipsa, că nu armata, nici ' 
tesaurulă nu face fericită o țeră, ci ade- 
vârații ei amici. Ar fi tristă, decă toți 
Maghiarii ar fi pătrunși de astfelă de 
sentimente, ca acusatorulă, căci atunci 
n’ar mai ave valore la noi cuvintele lui 
Micipsa. Cu tote că ar fi lipsă mare de 
o înțelegere între popore, pentru că 
cine scie cum voră sta mâne lucrurile, 
nu e bine der ca să nutrimă între noi 
mai departe ura neîmpăcată.

Președintele întrerupe aici pe 
vorbitorii, dicândă să nu vie în focă, 
căci procurorulă nu s'a folosită de ase
meni vorbe.

Coroiauu: Aceste le-am scosă 
din acele strașnice cuvinte ale procuro
rului, pe care le-a disă aici la adresa 
nostră. Decă Tașă urma pe d-lă pro
curară pe calea, pe care ’șl-a ales’o a- 
tuncl ar trebui să iau în mână istoria 
ca să vă dovedescă, că acele formațiuni 
care s’au întâmplată în patria nostră 
dela 1868 încoce. au dată ună altă co- 
lorită Ungariei, pentru-că astădi, aici 
în Ardelă suntemfi. der înainte de 68 
amă avută ună altă Ardelă. Suntă nu
mai 21 de ani de atunci, der decă ne 
vomă întorce la acele timpuri, atunci 
vomă constata, că Ardelulă a fostă o 
țeră autonomă. Din nou trebue der să 
constată, că în acestă articulă nu este 
altceva, decâtă aceea ce s’ar pute re
peta și prin întruniri poporale. Rogă 
der, ca verdictulă să se pronunțe pe basa 
articulului, er nu pe basa celoră audite 
aici dela d-lă procurară și atunci voiu 
fi liniștită, că pe Ionă Slavici nu-’lă va 
pute aeusa nimeni.

După aceste presidentulă reasumă 
resultatulă pertractării și pune juriului 
întrebările. Jurații se retragă și după o 
consultare de 24 minute, președintele 
loră Desideriu Zsigmond enunță ur- 
mătorulu verdictă :

La prima întrebare: Cupriude-se 
ori nu agitațiă în articolulă încriminată ?
— 11 da, 1 nu.

La a doua întrebare: Este ori nu 
Slavici autorulă articolului încriminată?
— 11 da, 1 nu.

La a treia întrebare : Este ori nu 
Slavici vinovată de delictă de agitațiă ?
— 9 d a, 3 nu.

A c u s at o r ul fi publică cere 
condamnarea lui Slavici la închisore 
de ună ană și 100 fl. amendă în 
bani.

Aperătorulă C o r oi a n u cere o mă
surare mai domolă a pedepsei.

Trib u n aiul ă se retrage și după 
câtva timpă enunță sentința, că Ionă 
Slavici se declară și judecătoresce vi

Incâtă a fostă elă robulă beuturei, 
ne arată următorea întâmplare caracte
ristică : Odată i-se bolnăvi greu una din 
micele sale fetițe, așa încâtă trebui să 
alerge numai decâtă la Timișora după 
medică. Niembsch plecă cu câțiva flo
rini în buzuuară ce-i dădu nevastăsa, 
der ajungendă aici îșl uită cu totulă de 
ținta venirei sale în Timișora; grăbesce 
deci în ospătăria la care obiclnuia a 
trage și rămase pănă. târdiu cătră mie- 
(julă nopții. Biata mamă sta lângă pa- 
tulă bolnavei ce suferia cumplită, der 
ală cărei tată nu mai revinea, și deci 
lipsită de ajutorulă medicului în curândă 
îșl dete sufletulă. In diua următore de 
dimineță cineva se auji pășindă pe ga- 
leriă, der pașii nu erau ai lui Niembsch, 
ci ai unui profesionistă de fer b li (fer- 
bel), care ținea într’o mână o obliga
țiune despre 17.000 fl. subscrisă de 
Niembsch, er cu cealaltă amenința pe 
biata femeiă, sdrobită de dureroșa per- 
dere ca să subscrie și ea obligațiunea, 
decă nu voesce ca bărbatulă ei să fiă 
închisă.

Și celă ce fileu acesta nu era altulă 
decâtă chiar tatălă renumitului poetă, 
omă într’adevără fără sufletă și fără 
Dumnedeu, care deși era dojenită ade
seori de soția sa. dela care cerea ier

novată pentru delictă de agitațiă cir
cumscrisă în punctulă 2 ală țj-lui 172 și 
se condamnă la închisore de ună 
ană, la amendă de 100 fl. și la 
suportarea c h e 1 tuie1e 1 oră de 
23 fl.

Acusatulă a insinuată nu li tatu.
Acusatorulă publică s’a declarată 

mulțumită cu sentința. Pertractarea s’a 
terminată la 2 ore după amedi.

SCIR1LE VILEI.
Diarele din BucurescI ne comunică 

îmbucurătorea scire, că eminentulă băr
buță de stată d-lă M i c h a i 1 ă Cogăl- 
n i c e a n u a scăpată de orl-ce periculă, 
mulțămită îngrijiriloră d-lui Dr. I. Neagoe. 
Se speră că d-lă Cogălniceanu va pute 
eși diu casă peste câteva dile.

*
♦ A

O telegramă din Cernăuți trimesă 
în 26 Aprilie n. la „Nene freie Presse“ 
comunică următorele: „La propunerea 
D-rului Rott și soțiloră săi, consiliulă co
munală a decisă adl ca să adreseze mi
nisterului de instrucția o petițiune, cumcă 
școla reală superiors. greco-orientală de 
aci, care e întreținută de fondulă religio- 
nară greco-orientală și care după docu- 
mentulă de înființare este confesională, 
necorăspundendă prin acesta legilorti sta
tului și păreudă amenințată caracterulă 
germană ală unicei școle reale superiore 
în Bucovina, să fiă luată în administra- 
țiunea statului ori să se înființeze ună 
nou institută de stată.“

Cum vedemă, streinii din Bucovina 
au ajunsă cutezători față cu Românii și 
uneltescă pe tote terenele contra loră. 
Fi-voră în stare Românii să paraliseze a- 
ceste nedemne uneltiri?

** *
Pentru serviciile aduse maghiarisărei, 

ministrulă ungurescă de culte a răsplă
tită pe preotulă gr. or. Teodorii P u ș- 
cașă din Bughla cu 50 fl.

Nu vei fi uitată părinte!
* *

Sub titlulă „Scirl culturale pa
triotice" cetimă în „Luminătorulă,“ 
că în B.-pesta este chiar și ună comitetă 
centrală pentru maghiarisarea nu
me 1 o r ă 6 m e n i 1 o r ă. Directorulă a- 
cestui comitetă publică, că în anulă 1887 
la 709 persone și-au maghiarisată numele. 
După confesiuni au fostă 218 rom. cat., 
33 gr. cat. (mai cu semă ruteni), 1 gr. 
or. (pare-ni-se gendarmă ori altă slujbașă 
ungurescă), 28 luterani, 19 reformați și 
410 israelițl. Mai tare s’au imbuldită gen- 
darmii, fiuanții și alțl slujbași; cei mai 
puțini au fostă plugari (21 de inși); pe 
toți i-au întrecută funcționarii mari și 
mărunți dela oficiile silvanale și, se pri

tare, totuși elă nu înceta a da cursă li
beră miserabilei sale vieți, pănă la morte. 
Ne putemă deci închipui, în astfelă de 
împrejurări câte a avută să sufere biata 
femeiă, în ce miseriă a trebuită să a- 
jungă nenorocita ei familiă și ce feri
cire va fi putută ea gusta din acestă 
căsătoria a ei cu Niembsch. Miseria a- 
cesta fără îndoială că a avută urmări 
triste și pentru tînărulă Lenau, care așa 
dicândă deodată cu laptele mamei sale, 
a suptă și tristeța. Tote fasele nenoro
cite ale vieții lui, suntă a se căuta în 
nefericirile mamei sale.

Cheltuindă în cărți averea soției 
sale, îngropândă ticna și fericirea vieții 
conjugale prin destrăbălată lui purtare, 
lui Franciscă Niembsch nu’i mai rămase 
nimică în Csatâd, demisionândă deci de 
oficiulă ce’lă ocupa, în primăvara an. 
1803 se întorse dimpreună cu soția sa 
și cei doi copii, ai săi la Buda-veche. 
Der vieța de simplu cetățenă nu’i con
veni de locă și deci sub pretextă că are 
să’șl capete ună nou oficiu se duse în 
Viena, unde împrumutândă o sumă mă- 
rișoră de bani, pănă ținu acesta, trăi 
strălucită. Incurendă apoi se reîntorse 
erășl înapoi cu mâna golă și ca și când 
părinții lui n’ară fi voită să scie nimică 
de elă și de familia sa, trăi la casa 

cepe, cei 410 pa trio ți d e sinter e- 
sațl. La încheiarea ciclului de fiece 
ani, adecă la proxima numărare de po- 
poră, vomă vede minunate resultate. 
Antisemiții voră ave formală jubileu, căci 
atunci în Ungaria d'abia va mai fi vr’ună 
Funkelstein, Rosenstock etc., ci totă nu
mai Hunyady, Rakotzy etc.

Jfc* *
O fi c i u 1 ă poștală din C i s n ă - 

di or a, care e deschisă în fiecare ană 
în lunile Main, Iunie, Iulie și Augustă, 
va începe a funcționa și în anulă acesta 
la 1 Maiu. Cariola circulă pe la Cisuădiă 
la Sibiiu și îndărătă.

A *

S p i t a 1u 1 ă privată din B r a - 
ș o v ă s’a învestită, printr’o ordinațiune a 
ministrului ungurescă de interne, cu carac- 
terulă unui spitală publică și dela 1 
Iulie 1888, pănă la o altă disposițiune, e 
îndreptățită a lua o taxă de întreținere 
de 63 cr. pe di de bolnavă.

IntemplărT diferite.
Focă. In Ciuc-SângeorgI aprinden- 

du-se șura păstorului Audreiu Todoră, 
acesta voi să’șl mântuiască cei 15 boi ce 
se aflau în ea. Nenorocitulă arse însă cu 
vite cu totă. Au mai arsă și alte 5 case 
și 4 șuri, precum și ună mare numără 
de oi, porci și găini.

Furtu. In Poplaca nisce hoți au să
pată pe dedesubt păretele casii lui Du
mitru Fancu, intrară în casă și furară 
haine și de-ale mâncării în preță de 
222 fl. 40 cr. — In Găinari i s’a furată 
prin spargere lui Ioh. Depner, dintr’o 
cămară, diferite obiecte în preță de 100 
fl. — Lui Marin Sonea din Poenar, co
mit. Aradului, i s’a furată încă în Fe
bruarie 1887 unu mânză. Urmele au dusă 
la Sebeșulă de josă, unde a fostă vân
dută cu pașaportă falsă. Schimbâudă 
stăpânii, mânzulă ajunse în Vaidarece, 
unde primulă său proprietară îlă cunoscu. 
Hoții au dispărută din Sebeșă.

Sciri polițieiiesci.
Christian Tontsch din Scheiu fileu 

Joi sera arătare la polițiă, că înainte cu 
8 dile a fostă pusă de Ștefană Radu 
totă din Scheiu ca pentru o remunerați- 
une de 25 fl. să dea focă casei sale ne
locuite (a lui Radu) de pe Tocile, care 
e asigurată pentru suma de 300 fl.Tontsch 
s’a învoită aparență, der încunosciințâ 
despre acestă plană pe primarulă Ionă 
Stinghe. Intr’aceea înainte cu 8 dile 
nefiindă timpulă favorabilă pentru a 
pune focă, s’a amânată executarea pla
nului pe altădată. Alaltaerl după amedi 
Ștefană Radu sepune din nou în înțelegere 

socrei sale. Nu peste multă se înbolnăvi 
și după lungi suferințe împăcându-se în 
ultimele dile cu părinții săi, muri la 23 
Aprilie 1804.

Raportulă de iubire reciprocă, ce 
lucru firescă trebue să fiă între tată și 
fiu, între elă și fii săi, nici de cum n’a 
esistată. Zadarnică căutămă în poesiile 
sale rânduri dedicate memoriei tată
lui său.

Patru ani trăi mama lui Lenau în 
văduviă și în cea mai mare lipsă punen- 
du-șl tote puterile fisice și spirituali spre 
crescerea copiiloră săi și cu deosebire 
a micuțului Lenau. Ce e dreptă moșii 
lui făcură mame-si propunerea ca să le 
dea loră pe nepoțelulă, der buna sa 
mamă n’ar fi făcut’o acesta pentru ori 
ce în lume. Mai bucurosă luă ea asu- 
pră’șl greua sarcină de-a cose vestminte 
militărescl, care lucru se plătea forte 
bine în prejma răsboiului cu Francia. 
Der după ce în Ianuarie 1811 bunica lui 
muri, familia lui Franciscă Niembsch 
simți adâncă greulă vieții, mama lui 
L enau fu nevoită a se mărita încurendă 
la 23 Septemvre 1811 după ună medică 
militară Dr. Carol Vogel.

(Va urmai. 

cu Clir. Tontsch și se fixă ora 8 sera 
pentru punerea focului. Acum fu încu- 
nosciințetă și poliția despre acestă plan. 
După ce poliția descoperi că totulă e 
pregătită pentru punerea focului, că a- 
decă sub coperișulă casei lui Radu și a 
vecinului său erau aședațl cinci snopi 
de paie, cărora Chr. Tontsch avea să le 
dea focă amăsurată înțelegerei, Radu fu 
arestată și predată judecătoriei penale.

Cu ocasiunea târgului de erl, mai 
mulțl vândătorl, cari au adusă la tergă 
de vândare ovăsă udată, au fostă pe
depsiți în sensulă noului regulamentă de 
târgă. Publiculă se face, în interesulă 
său, atentă, ca asemeni abusurî și căl
cări ale regulamentului cu ocasiunea târ
gului de săptămână, se le facă cunoscute 
autorității polițieiiesci.

ULTIME SCIRL
La Nancy manifestările pentru 

generalulft Boulanger au luată mari 
proporțiunl. Unu detașamente de 
husari a împrăștiată mulțimea. 
Ferestrile dela casina studențiloru 
au fostu sparte. De asemenea că
lătoria președintelui republicei Car
not a fostu turburată prin mani- 
festațiunl boulangiste. Contrară 
sciriloru aduse de „Agenția Ha- 
vas“, la Perigneut și la Limoges 
mulțimea striga: „Trăiască Bou
langer ! “.

Scupcina serbescă s’a închisă nu 
de cătră guvernă, ci printr’unfî 
comisarii specială ală Rege
lui Milanu, fiindcă adunarea. 
când i s’a tăcută cunoscută nu
mirea noului guvernă, n’a mai 
strigată ca de obiceiu .,Trăiască 
Regele!“ ci „Trăiască poporului"

DIVERSE.
Puterea de vieță a curciloru. In șura 

magistrului poștală Samuilu Rheindt din 
Bodă a fostă găsită în 4hele acestea o 
curcă, ce dispăruse de 4 sâptemânl. Bieta 
curcă era de totă acoperită cu ună strată 
grasă da paie, ceea ce nu s’a putută în
tâmpla altfelă decâtă în urma nepreve- 
derei servitoriloră cari lucraseră în șură. 
Acestă faptă dă dovadă despre puterea 
de vieță a curciloru, căci cea găsită, 
care suferise forte multă și abia putea 
umbla, e acum deplină sănătosă.

Cursulfi pieței Brașovu
din 15 Aprilie st. v, 1888

Bancnote românesci Cump. 8.58 Vend 8.60
Arginta românescu . r 8.52 f» 8.54
Napoleon-d’orI . . . r 10.03 10.06
Lire turcescl . . . r 11.32 r 11.37
Imperiali..................... 10.32 11 10.37
Galbinl..................... »• 5.00 r 5.92
Scris, fonc. „Albina116U U r 101.— 11

„ r „ 5°/9 r 9a.- r 98.50
Ruble rusesc! . . • J' 103.50 ,, 104.50
Discontulă . . . 6>/2--8°/o pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 28 Aprilie st. n 1888.

Renta de aură 4°/0...................................... 97.45
Renta de hârtiă 5%...................................... 86.10
împrumutului căiloră ferate ungare . 150.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 95.60
Amortisarea datoriei c&iloril ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) . . 126._
Amortisarea datoriei căilorti terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 114,—
Bonuri rurale ungare ...... 104.90
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banatil-Timișu . . . 104.20 
Bonuri cu cl. de sortare..................... 104.
Bonuri rurale Transilvane .... 104._
Bonuri croato-slavone...............................109.50
Acțiunile băncei de credită ungur. . 274.50 
Acțiunile băncei de credită austr. 273.60 
Galbeni împărătesei ........................... 5.96
Napoleon-d’orI.......................................... 10.03* ,
Mărci 100 împ. germane............................62.22
Londra 10 Livres sterlings .... 126.80
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă................................................ 99.75
Imprumutulu cu premiulu urgurescă 122.10 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului..........................................124.____
Renta de hârtiă austriacă .... 78.95
Renta de argintă austriacă .... 80.50
Renta de aură austriacă..................... 107.
Losurl din 1860 ..................................... 132.80
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 867._

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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FILIALA BRAȘOVl
a

Institutului de creditu si de economii
„ALBINA"1

a statu celii

făcu tară a- 
starea cassei

primesce depuneri spre fructificare CU 5" 0 fără de a face
O vre-o subtragere pentru dare, decă depunerea
CN puținu 3 luni la institute.

Replătirile pănă la suma de 500 fl. se 
nunciu; la depuneri mai mari înse — când 
n'ar permite replătirea loră imediată - - s6 cere o abfiicere 

Ș-A conformii înțelegerei.
Depuneri cari n’au zăcută la institutu celu puțină 3 

ț V luni, ori pentru cari s’au condiționată termine de abcjicere 
scurte, se fructifică cu 41"/0.

Depuneri în ori și ce sumă, replătibile a vista, fără 
abflicere se fructifică cu 3’/2 % interese. s

Depunerea cea mai mică ce se pote face este de 50 cr. /J 
£ j La 1 Ianuarie și 1 Iulie se adaugă interesele semes- yț 

trului trecută la capitală și se fructifică și ele. V-,
Sx Darea de venită pentru fote depunerile o 
' ) s o 1 v e ș t e i n s t i t u t u 1 ă. (3
, 3 Interesele se compută încependă cu c]iua care urmeză $3 

flilei de depunere și pănă la f|iua precedentă ridicărei, înse N> 
cu acea restrângere, că peste totă numai după astfelă (3 
de depuneri se dau interese, cari au zăcută cel JX, 
putină 15 di 1 e In institutu.

Prin învoială reciprocă ]
neri și alte condițiuni.

Depunerile se potă face și prin poșta reg. ung. la care 
£j cash ele se resolvă cu i

cesta potă urma și abdiceri și replătiri de depuneri.
X Depunerile se potă face pe ună nume seu numire, seu 

£ ) cu restricțiuni ca se se potă ridica numai de o ahumită 
personă ori la ună anumită timpu seu evenimentă fd. e. 

Sx căsătoria, ajungerea de maiorenitate etc.;

•ț’ vw’/ Y y vu y Uw

Nru. 3y56 ex 1SSS.

potă li stavente pentru depu-

. ----- ---- o. ,._o.
întorcerea poștei. Totă pe calea a- C >
înnrî ci vataIa f irl rin <1 otaiitiori ( >'A

I ■

1.
2.
3.
4.

PUBLICAȚIUNE
Spre scopulă nouei închirieri pe durata de 6 ani a mai josă 

amintiteloru obiecte aparținetore comunei orășenesc! se va ținea la 
oficiuln orășenescă economică din locă în 15 Maiu a. c. după prâncRi 
la 3 ore o nouă pertractare de oferte.

Se provocă deci toți amatorii de oferare, ca celu multă până 
în 15 Maiu a. c. înainte de prâncțu la 3 ore să ’și așternă le eco- 
nomulu orășenescă Ernst Hintz ofertele scripturistice închise, pro- 
vefiute cu ună timbru de 50 cr. și cu ună vadiu, seu în bani gata 
seu în hârtii de valore de 10°/0 din suma chiriei oferite pentru ună ană.

In ofertă se se preciseze, că pentru care obiectă se ofereză. 
conținendă totdeodată și dechiarațiunea oferentului, cumcă atâtu 
condițiunile contractuale, câtă și acele de ofertă ’i suntă cunoscute 
și c.ă se supune lorii. Aceste condițiunî se potă pană în <|iua per- 
tractărei de oferte examina de fiecine în decursulă oreloru oficiose 
la oficiulă economică orășenescă.

Chiria ce se ofereză este de a se aminti în ofertă lămurită 
atâtă în cifre câtă și în litere.

Obiectele cari suntă de închiriată suntă următbrele:
Prăvălia din tergulă flosului, Nr. 17 chiria an. de pănă acum 820 fi. 
Berăria orășenescă, chiria anuală de pănă acum 3271 fi. 50 cr. 
Prăvălia de sub pod. bătușiloră Nr. 4, chiria an. de pănă acum 240 fl. 
Pivnifa de sub bucium Nr. 584, china anuală de pănă acum 12 fl.

Brașovă, 2G Aprilie 1888. P
Magistratul!! orășenescu.

(hi distinsă stimă
47,3—3

inoprana A_ ra «nvfi

Mora cu vaporii de vălțuitu (becheluitU) a lui Martin Fromm in Brasovu

Acesta moră e înzestrată cu cele mai noue mașini auxiliare technice.
Sunt în plăcuta posițiune d a fabrica unu producții aleșii (vălțuitu) și recomandă onor, publicu 

productele mele alese ivălțuitej.
Afară de aceea ținu unu depositu continuu de fructe păstăiose.
Rugându-me de o numerosă clientelă, îmi voiu da totdeuna silința a mulțămi pe onor, mei mușterii 

atâtu în privința calității mărfuriloru cât și a prețului.

MAKTIN FROMM

Mora cu vaporii de vălțuitu (becheluitU) a lui Martin Fromm in Brasovu

Sz. 4174—1888.

Hîrdetaieiiy.
Brasso varmegyenek felulvizsgalt 1887 evi zărszâmadâsai a f. 

ho 28-an tartoft âllando valâsztmânyi gyulesben tărgyaltatvân, az 
1886 evi XXI t. cz. 17 § a ertehneben mai naptol kezdve 15 na- 
pon ât kozszemlere kitetettek, mi is oly hozzâadâssal hozatik^koz- 
tudomâsra, bogy a szâmadâsok, valamint az âllando valasztmâny 
velemenye a fennt emlitett ido alatt a hivatalos orâkban az alis- 
pâni kiadd hivatalnal betekinthetok.

Brass <5 1888 Aprilis bo 28-an.
Roii Gyula,
kir. tan. alispan.

3-2
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PUBLICAȚIUNE
Podul u labricei de uleiu din Blumena ca Maga- 

29 Septeinvrezinu de bucate este de închiriatu dela 
1888 încolo.

In formațiune mai de aprope se dă 
Eforiei scdlelorQ centrale române ort.
gimnasialft din Groveri. suburbiulu Sclieiu. Brașovu.

în Cancelaria 
res. Edificiulu

Sosirea și plecarea treniirilorii și posleloro in Brașairă.
I. Plecarea treiniriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:

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

Dela Brașovii la Bucuresci:

mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.
II. Sosirea trenuriloru:

I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de ameții, 
mixtă Nr.

2.

mixtă Nr.
Â.

Trenulti 
Trenulti

2.

Trenulu

Trenulti
Trenulti

Trenulă

i > Dela Brașovă la
n fl a

c) n n în
d) a la

a a Ia

B.
a) 
!>)' 
<') 
<l)
’)

316: 9 ore 52 minute sera.
Dela Bucuresci la Brașovu:

317: 2 ore 32 minute după amedl.
Plecarea posteloru:
ReșnovH-Z&rnesc'l-Branu: 12 ore 30 m. după amedl. 
ZiziriS: 4 ore după amedl.

Secuime [S. Georgi]: 1 oră 30 minute ndptea. 
Făgăraș': 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.

Sosirea posteloru:
i Reșnovă-Zernescî-Branu la Brașovii: 10 ore înainte de amedl. 
Zizinu la Brașovii: 9 ore a. m.

Secuime la Brașovii: 6 ore sera.
Făgărașii la Brașovă: 2 ore dimineca.
Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Dela
fl

Din i
n
n 1

A visu d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenunierațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemfi cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
aveniu din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei/1 precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune in casu de trebuință.

Admihistraliunea Trans*


