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Brașovu, 19 Augustă st. v. 1888.
Procesele intentate foiloru nos- 

tre nu mai voru se se sferșescă.
Foia, a căreia procesă s’a per- 

tractatii eri înaintea Curții cu ju
rați din AradG, nu este scrisă ro- 
mânesce, der ajunge că ea este 
redactată de unu Român și aperă in
terese române înaintea străinătății.

Trebuia prin urmare se aibă 
și „Rumanische Revue“ procesulă 
seu.

Ori-cine a cetită acesta revistă 
ne va da dreptate, când cțicemil, 
că limbagiulă, de care s’a folosită 
ea întotdeuna, a fostă câtă se pote 
de moderată și că de ordinară ea 
se mărginesce mai multă numai 
a da informațium despre faptele 
petrecute cu privire la poporulă 
română.

Der se vede, că „Rumaenische 
Revue" nu a ținută destulă contă 
de sensibilitatea celoră dela gu
vernă și a adusă la cunoscința lu- 
mei și fapte de acele, cari nu le 
serveau spre laudă, ba a mersă 
chiar pănă a susține, că Românii 
suntă asupriți de stăpânirea ac
tuală ungurescă.

Destulă motivă pentru ca se 
se îndrepte^e și în contra ei mâ
nia procuroriloră.

Scopulă campaniei guvernului 
în contra pressei ndstre este înve
derată. E vorba de a se terorisa 
cjiaristii români, cari critică și com
bată starea actuală a lucruriloră.

Domnulu Tisza și soții sei nu 
voră se aibă nemulțămițl în țerile 
guvernate de ei și suntă conduși 
de fixa ideă, că nu faptele Ioni, 
ci numai „răutatea" câtorva „agi
tatori neastemperați" producă ne
mulțumirea, ce se manifestă din 
<]i ce merge mai multă în sînulă 
poporațiunei.

De aici vine și credința loră, 
că decă li se voră astupa gurile 
acestoru pretinși agitatori, tote vor 
ii erăși bune și cestiunea naționa- 

litățiloră nu le va mai face în veci 
bătaiă de capă.

Șovinismulă este o bălă forte 
periculosă, der cea mai rea urmare 
a acestei bole este fără îndoială, 
că orbesce cu totulă pe cei ce 
suntă cuprinși de ea.

Nu vădă guvernanții unguri, că 
consciința națională a prinsă prea 
afunde rădăcini în sînulă poporu
lui română, decâtă ca se p6tă fi 
sugrumată prin procese de pressa 
intentate foiloră, cari apără causa 
lui.

Nu vădă cei dela putere, că 
pressa nostră, care combate lap
tele loră violente și nedrepte, toc
mai prin acesta feresce mai mult 
ca nemulțămirea masseloră se nu 
își caute alte canaluri ascunse de 
răsuflare.

Nu vede d-lă Tisza și soți, că 
aceste procese de pressă trebue 
să atragă și atențiunea lumei din 
afară într’ună modă, care nicide
cum nu pledeză în favorea artei 
loră de a guverna.

Tote aceste nu le vădă puterni
cii cjilei, dei' vădă cu atâtă mai 
mulțî agitatori pe tote potecele și 
așa dădură și de domnulă învăță- 
toră din Reșița Ștefană Albu, pe 
care pentru articulii cu pricina 
publicați în „Rnmânische Revue" 
l’au făcută cu totă adinsulă mar
tiră națională.

Juriulă din Aradă a declarată 
vinovată pe d-lă Albu pentru de- 
lictulă de ațîțare cu 7 contra 5 
voturi, ear tribunalulă i-a dată cea 
mai aspră pedepsă, ce numai s’a 
putută cugeta, condamnându-lă la 
ună ană închisăre și 500 fl. a- 
mendă, cu tote că, precum susține 
o foiă guvernamentală, densulă era 
mai înainte bine vecjută la „pa- 
trioțl".

Mai trebue ore să perdemă cu
vinte asupra scopului și tendinței 
acestei urmăriri?

Nu cunoscemă încă decursulă 
procesului de pressă ală foiei „Ru- 

mănische Revue" de aceea nici 
nu ne putemă pronunța în specială.

Asupra unui punctă însă sun- 
temă în clară, că cu asemeni pri
goniri guvernulă ungurescă nu-și 
va ajunge scopulă; în locă de a 
face să dispară nemulțumirea Ro- 
mâniloră, aceste îi voră da și mai 
mare nutrementă.

Titlultl de „nemeșii" pentru 
8000 florini.

țliarele ungurescl învrednicescă pe 
cetitorii lorii c’ună frumoșii esemplu de 
dreptate ungurescă.. Impărtășescă adecă 
o scrisore a fișpanului comitatului Timi- 
șorei Sigismundti O r m o s îndreptată că- 
tră ministrulă de interne br. O r c z y 
Bela cu data de 10 Iuniu 1887 va să 
dică chiar pe timpulă alegeriloră de de- 
putațl. Și e minunată acestă scrisore. 
In ea se spune că ună orecare Fran
cisca Feger de profesiune măcelari 
vrend cu orice preță să capete diplomă 
de „nemeșă11 sacrifică 8000 de floreni 
spre scopuri publice. Fișpanulă comi
tatului Timișă, punendu-se în înțelegere 
cu ministrulă de interne Orczy, acesta 
îlă asigură, că clientulă său va câștiga 
sigură ceea ce doresce. Ormos împărtă- 
șesee îmbucurătorea scire lui Feger și 
acesta ’i numără bani gata 8000 florini, 
er după 10 dile primi diploma de ne
meșă subscrisă de Majestatea Sa.

Jumătate din banii primiți Ormos 
i-a folosită pentru reușirea lui Stojacs- 
kovits la alegerile de deputațl fundă a- 
cesta candidatulă partidei guvernamen
tale în cerculă electorală ală Bisericei- 
Albe, er cealaltă jumătate i-a reservat’o 
lui br. Podmaniczky președintele comi
tetului centrală ală partidei guverna
mentale.

Scrisorea fișpanului Ormos ajungând 
la cunoscința cjiareloră maghiare oposi- 
ționale, acestea o folosescă dreptă armă 
în contra guvernului Tisza și susțiitori- 
loră săi. Ea este reprodusă după o foiă 
ungurescă „Nep Zâszloja“. Din inciden- 
tulă acesta „Ellenzeku și „Egyetertes" 

scriu articull nu prea măgulitori pentru 
d-lă Tisza și partisanii săi. „După tote 
astea nu ne mai putemă -închipui că 
cum se simte celă ce e omă cinstită și 
ține să fiă cinstită în rendulă celoră din 
partida guvernamentală", cjice „Ellenzek". 
Er „Egyetertes" în primulă său dela 
29 Aug., vorbind despre „cartea neamu- 
riloră," cjice: „Decă peste câteva sute 
de ani, cronicarulă va face amintire și 
despre Unguri, atunci din scrierile ace
lui cronicară multe ar trebui sterse să 
nu mai fiă spre rușinea neamului nostru; 
pentru că faptele de acum voră fi o a- 
mintire înfiorătdre și tristă a epocei nos- 
tre și ele voră ridica grava acusare în 
contra nostră. Voră spune, că a trăită 
ună poporă în plaiurile Tisei, care a 
putută să se mulțămescă a se nutri cu 
minciuna; că s’a lăudată în fața între- 
gei lumi, că e liberă, pe când elă n’a 
fostă decâtă o cetă de sclavi, care se 
pote cumpăra cu bani mișelescl, care-șl 
face de vânejare drepturi de acele, cari 
la alte popore suntă cele mai respectate, 
le țină sfinte, er decă nu le au, le câș
tigă prin sânge.... Ne voră acusa că pe 
ruinile virtuțiloră cetățenescl amă clă
dită o constituția, despre care ne-amă 
mințită, că e chemată să garanteze și 
scutescă drepturile și moralul nostru, ne
am mințită că ea cu voința națiunei s’a 
făcută așa, care voință națională s’a ma
nifestată în acea maioritate, care a fost 
chemată să aducă legi patriei, să-i apere 
interesele ș. a.

Imperatulu germanii și antiseuiitisinnlL
„Kreuzzeitung" a scrisu în tim- 

pulu din urmă nisce articull ve
hemenți contra semițiloru, cerendu 
între altele, ca se se sisteze eman
ciparea Evreiloru. Față cu acestea 
foia berlineză „Borsen-Ztg." pu
blică următorea declarațiune, pe 
care a făcut’o împeratulu germană 
Wilhelm cu privire la antisemi- 
tismu în presența contelui Bis- 
mark Herbert:

Eu cunosc numai două feliurl de omeni:

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Aminîin din Pribegia după 1848.
dc

IOANU GHICA.

III
(Urmare).

Der nu găsescl tu în tine, în datoriile 
tale, în trebuința ce sci, că are România de 
tine? nu găsescl die, o parte din puterea ta, 
ca să le învingi și să te ridici erăși și 
se ne dai pe îonă ală nostru? Ce? Ne
norocirile făcură ore să cadă din capulă 
tău firele de pără în care sta puterea ce 
aveai ? Nu, dragulă meu, căci noi trăimă 
încă și te iubimă, și firele puterei tale 
sunt România și prietenii tăi. Scolă-te 
der, căci înc’o-dată ai cădută. Ce? ai 
simți, dicl, destulă abnegațiă. ca să te 
lași să te trântescă ună colosu,’ și te în- 
grijescl, te revolți, vedendu-te atacată de 
nisce insecte? Spune tu singură, acesta 
este limbagiulă lui Ionă ală nostru? Nu, 
Ionu ală meu când vedea colosulă ve- 
nindă asupră’i se ridica înaintea lui și 
sumecându’șl mânicele se apuca la luptă 
și răsturna colosulă, der când vedea o 
insectă, că se urca pe densulă, surîdea și 
când îlă ostenia sbenrăitulă ei, îi da ună 
bobâmacă și cădea josă insecta. Rîdl

der, seu dă-le ună bobârnacă și nu voră 
mai esista. Nn te teme de dânșii și de 
nimeni. Răulă ce au putută să ne facă, 
l’au făcută. Mai multă nici că mai potă 
acum. De nu va triumfa democrația, ei 
nu voră pute face nimică. Nici Tur
cia, nici Rusia n’o să dea cârma țărei 
lui Eliadă și tovarășii. De va triumfa, 
precum sunt singură, apoi, cu totă pro
paganda loră, suntă atâtă de incapabili 
și atâtă de criminali, încâtă cinci mi
nute numai espune portretulă loră pe 
câmpulă Libertății, și vei vede trecând 
pe dinainte-țl poporulă tău ’română di- 
cendă: „ Caesar morituri te salutant."

„Scii că am fostă bolnavă, der ceea 
ce mă întristeză mai multă este, c’așă 
dori să mă ducă în Transilvania și me- 
diculă nu mă lasă. Vieța este atâtă de 
dulce încâtă mă supuiu, iau la doctorii, 
ml-am căptușită pieptulă cu visicătorl și 
mă supuiu la tote ticăloșiile facultății. 
Din nenorocirea mea, a plecată Crețu- 
lescu d’aicl, căci cine mai sciă câte răni 
și câtă amărăciune vre să mai îmi facă 
și să’ml mai dea și elă. Spune’i, te rogă, 
c’am primită alaltăieri scrisorea lui, der 
că nu’i răspundă astă-cjl, pentru că n’am 
ce să’i spună de câtă ceea ce i-am disă 
mereu și nu vre să mă credă. „Că 
Turcii suntă mișei și că Francia o să 
scape lumea de robia". Elă nu voesce 
să mă credă și de aceea nu’i scriu astă-dl; 

cu tote acestea dăi pentru mine o săru
tare, spune-i că M-me Ecaterina Iaco- 
vencu a arătată mare talentă în rola ce 
a jucată pe scena rusescă, și că’lă rogă, 
când i’o scriă s’o feliciteze și din par- 
te’ml. Bibescu a cerută iertăciune frate- 
său și ast-felă s’a sfîrșită, pricina. Res- 
pectele mele soției tale și a lui, și încă 
o îmbrățișare pentru voi amendoiu.

C. A Rosetti.
C. A. Rosetti lui Ioana, Ghica la Con- 

stantinopolH.
Paris, 12 rue. de l’Ouest, 16 Octomvre (1848) 

îmi ești datoră o epistolă, atâtă 
mai bine acuma o să’ml fii datoră două. 
Cu mine n’o să ai nici odată certă pen
tru asemenea lucruri, însă pentru că nu 
ml-ai respunsă sunt silită a’țl mai spu
ne că nu sciu nici dorințele nici ideile 
tale, acele le sciu pentru că ești ro
mână ca și mine, der ceea ce nu sciu 
este sistemulă, calea și ideile tale ofici
ale, ca să dioă așa, prin care și cu care 
credl că putemă să ne redobândimă pa
tria și libertatea. Eu țl-am spusă, ml-se 
pare, pe ale mele, și îți voiu mai spune 
când vei voi, ce credă eu că putemă și 
ce ar trebui să facemă. Acum mă so- 
cotă datoră a-țl vorbi puțină politică.

Credl tu că Turcii voră trage acum 
sabia, seu ca să dică mai dreptă, credl 
că Nicolae va scote sabia ? Și decă se 
va face răsboiu, credl tu că Turcii în 

sfârșită se voră descepta din letargia, 
din stupiditatea loră ? Eu unul nu credă 
nici una nici alta, nu credă că Nicolae 
va insista, seu de va insista, credă că 
Turcii voră da totă și totulă și pe toți 
și nu voră goli iataganulă, Nu credă 
ierășl că Nicolae se va risca a deschide 
ună răsboiu care pote fi peirea lui, în 
asemenea timpă, și în sfîrșită chiar decă 
Turculă va goli iataganulă, chiar decă 
Nicolae va fi atâtă de orbă, încâtă să 
nu vecjă că ună răsboiu pote fi peirea 
lui, totă nu credă că Turcii voră vede 
că noi putemă să le fimă de mare aju
toră, că putemă să’i scăpămă din peire, 
de voră voi să facă ceea ce se cuvine. 
Cu tote acestea însă, de și nu credă 
nici în răsboiu, nici că turcii voră în
ceta d’a fi turci, (ce să’țl facă, nu credă 
că morții învieză, și turcii suntă morțl 
pentru mine) deși pe de altă parte sunt 
sigură, că la întâmplare de o minune ca 
acesta, tu ești destul a cârmui lucrurile am 
socotitde cuviință a’țl spune și părerea mea.

Turcii să se înțelegă cu noi mai în- 
teiu în tote, să ne dea firmană, întărindă 
anticele tratate și recunoscendă întregă- 
ne și deplină independență. Apoi să ne 
dea bani și arme, să ne înlesnescă să 
întrămă incognito 4, 5 în țeră, coman- 
dantulă armiei să fiă în înțelegere cu 
noi, și când va veni ora, să ne sculămă 
într’o unire și să curățimă țera de 
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omeni de aceia, cart suntă adevârațl pa
trioțl, și omeni de aceia, cart suntă duș
mani ai desvoltărei nostre sănătose.

Nimenea nu va presupune despre 
mine, că ași vre să întorci cursulă is
toriei. Din contră, este o ambițiune pen
tru HohenzollemI ca să domnescă asupra 
celui mai nobili și totodată asupra celui 
mai maturi popori. întregi coduli nostru 
de legi se baseză pe umanitate. Cine 
n'o recunosce acesta și ațîță pe unii 
contra altora, nu pote conta la bună
voința mea.

Bulgarii din Macedonia.
„La Bulgarie*  într’uni articuii aii 

său, vorbindi despre situațiunea celoră 
două mii de locuitori bulgari din Mace
do: îia și ținutul Drinapole, se plânge că 
articululă 62 aii tratatului de Berlină, 
privitori la autonomia bisericilori, nu 
s'a dusă în deplinire.

într’uni altă articuii mai nou, foia 
bulgărescă se provocă la articululă trata
tului de Parisă, privitori la reformele 
administrative, și accentuezi, că este 
necesară ca reformele să fiă duse în de
plinire, atâtă în interesulă Turciei, în- 
cunjurândă pe câtă se pote orl-ce pre
siune din afară. Articululă continuă 
astfelă :

„Bulgarii rămași în Macedonia, ale 
cărora drepturi nu se recunoscă și a că
rora libertate, în contra tractatului se 
calcă în pici<5re, — în loci de a se alipi 
la lomnitorulă lori involuntară îșl a- 
țintescă privirea spre principatul^ fra
ți but» lorii.

Bulgaria însă e forte teuără; ea 
semte că trebue se aștepte timpulă ma
turității politice și scie, că trebue să 
lucreze pentru desvoltarea ei internă, 
decă vre să-și câștige simpatia Europei.

Articululă memorată se ocupă după 
acesta cu situațiunea Anneniloră din 
Turcia și întrebă, pentru ce Porta nu ia 
pe față inițiativa, ca de-o parte să se 
constitue o Bulgaria mare și tare, er de 
alta parte ună ținută armenescă auto
nomă: acestora să li-se dea institutiunl 
naționale, să li-se asigure bunăstarea 
loru și acesta subîmpărțire se se folo- 
sescă pentru consolidarea Chalifat-ului 
mohamedanu. (cei mai de-aprore urmași 
ai lui Mohamedă).

„Svoboda44 asemenea se ocupă în- 
tr’iv.iă lungă articulă cu situațiunea Bul- 
gariloră din Macedonia.

senini piijj.
t Sr. Nicolau Popii, conrectoru și 

profesorii la gimnasiulă română gr. or. 
din Brașovă, a răposată adl aimineță 
scăpându de torturele unei bdle înde
lungate de plumâni ce slăbise de multă 

muscall, apoi să se tragă și d-loru, 
țera să’șl alegă de buuă voiă omenii 
ce va voi s'o cârmuiască și modulă gu
vernului c-e-i va. plăcea ei, chiar și re
publică ; și România una cu Moldavia 
îi va da 30,000 de soldați ca să com
bată pe căpitanu Nicolae, pote chiar și 
Ungurii, de le va înlesni mijlocele, deși 
prea târdiu. însă se pote să isbutescă a 
rădica erășl o armiă. Acestă sublimă 
resbelă va topi pe Nicolae, și Republica 
română va esalta capetele și inimile; și 
eu umilă suntă sigură, că lumea întregă 
ce turbeză în lanțurile ei’ le va rupe în 
acelă momenta. Am isprăvită: de m'ai 
înțeleșii atâtu mai bine pentru mine ; de 
nu m'ai înțelesă atâtă mai rău pentru noi. 
Tu vedl bine că ași avea multe să-ți 
dicu în acesta, der este de prisosă. De 
m'ai înțelesă, tu scii totă, de nu m’ai 
înțeleși!, ori câtă a-șl desvolta ideile mele 
ar fi de prisosii, pentru că omulă nu în
țelege ceea ce nu simte și nu crede, 
îți dic-u numai că pentru mine ești res- 
pundătoră de binele și de răulă cc va 
eși. Decă nici unele din aceste vise nu 
se voră realisa. precum credu, n’ar fi 
cu putință ore să ne înțelegemă cu tine 
cehi puțină și să lucrămă? Nu ai tu ca 
si mine asigurarea, că în curendă — mâne 
ote. peste nnă ană, peste doi, peste 
ptr.-i, socialismulă o să triumfe? Nu tre- 
l ne ore să ne pregătimă ea să nu ne 

organismulă lui și cu care purta o luptă 
adevărată zelulă lui neobosită, ce l’a în
suflețită pănă în ultimele momente ale 
vieței în împlinirea nobilei sale chiă- 
mări pe tăremulă instrucțiunii și a lu
minării tinerimei române. Gimnasiulă 
română de aici pierde în Dr. Popă o 
putere escelentă didactică, profesorii 
perdă ună colegă fidelă și amabilă, ti
nerimea școlară pierde într’însulă ună 
dibaciu, inteligentă și devotată condu- 
cătoră. Timpă de 22 ani a stată Dr. 
Popă în serviciulă scolei câștigându-șl 
stima și recunoscința tuturoră amiciloră 
ei. Der nu numai pe terenulă școlară, 
ci și pe celă bisericescă, răposatulă a 
fostă forte activă ca asesoră ală consis- 
torului archidiecesană din Sibiiu etc. 
Elă s'a distinsă și în viața socială de 
aici prin viulă interesă ce-lă nutrea pen
tru progresulă ei pe tote terenele. Ună 
șiră lungă de ani a fostă ună sprijină 
de frunte ală Reuniunei de cântări și de 
gimnastică de aici, și pănă la mortea sa 
a funcționată ca secretară ală Reuniunei 
femeiloră române din locă. — Fiă-i țâ- 
rîna ușoră și memoria neuitată!

** *
Statistica de maghiarisarea numeloră 

constată, că în jumătatea trecută a anu
lui și-au maghiarisată numele 84 de 
familii, ai căroră membri la olaltă simt în 
numără de 313 persone. Afară de acestea 
au mai cerută concesiunea pentru schim
barea numelui alțl 243 de individl, cari 
la olaltă cu ceilalți dau numărulă de 556. 
După confesiuni schimbările de nume se 
împartă astfelă: Cei mai multi dintre 
ei suntă jidani, în numără de 309 (55.5u/0.) 
După ei urmeză rom. catolicii, în nu- 
numără de 171 (3O.7°/0). Apoi reformații în 
numără de 32 (5.7°/n) Reformațiloră ur
meză gr. catolicii în numără de 23 (4%.) 
In numără mai mică și-au maghiarisată 
numele augustinianii și gr. orientalii. — 
Decă vomă ave în vedere, că și dintre 
greco-catolicl suntă numai Rutenii, cari 
mărescă contingentulă numeloră maghia- 
risate, trebue să constatămă, că acestă 
statistică dovedesce în modulă celă mai 
elocventă câtă de tare este consciința 
națională la noi Românii și câtă de ri
dicule suută tote opintirile de maghiari- 
sare față cu acestă trainică elementă.

* * *
Consulatulă austro-ungaru a raportată 

guvernului său, că recolta din llomânia e 
forte bună și că ar fi în stare să espor- 
teze 9—10 milione hectolitrii de grâu.

* *
Cu conducerea resortului ministeriului 

ungureștii de culte și instrucțiune publică, 
devenită vacantă prin mortea lui Tre- 
fort, fii încredințată provisorică minis- 
trulă de comunicațiune Gavrilu Ba
ros s. Elă se va presenta în ministeriulă 
de culte numai de câteva ori pe septă- 

mai găsescă învierea goi, cum amu 
fostă în anulă trecută? Nu simtemă 
datori să ne creămu o patriă, să 
pregătimă mijlocele desrobirei, ș’apoi 
mijlocele d’a întemeia, d’a sădi li
bertatea? Decă der ești de acestă pă
rere, eu îți voiu spune ceea ce trebue 
să facemă după părerea mea: mai cu 
seină eu speră, că în luna acesta seu în 
cea viitore să isbutimă a face aci o mică 
societate de 6, 7, 10, ori câți ne vomă 
putea ajunge în idei, și să începemă a 
lucra; de ce ore să nu fiii și tu cu noi 
și noi cu tine ? De ce puterile tale se se 
paraliseze nefiindu sprijinite d’ale nostre 
șTale nostre nefiindă susținute d’ale tale? 
De ce să nu fimă ună sufletă în idei, 
precum suntemă fiii unei singure mame? 
Acestea avemă a’ți dice d’ocamdată...

„Arată, te rogă, respectele mele so
ției tale și frățescile îmbrățișări lui Ser- 
giescu, Ionescu, căruia sunt datoră o 
epistolă, șituturoră^Româniloru ce voră 
voi să le primescă eu bucuria cu care 
le dau eu.

„Trebile mele mergă și mai reu de- 
câtă ale tale ; fiă, noi nu vomă peri. De 
vei voi să’ml seri, te rogă a nu’ml scrie 
prin Golescl. Primesce acum o îmbră
țișare de frate, pănă la revedere.

„Rosetti.44
(Revistă nouă) (Va urma)-

A .
ână, când va fi vorba de afacerile cele 

mai grave. Agendele ordinare ale a- 
cestui portofoliu suntă lăsate în sarcina 
și sub responsabilitatea secretariloră de 
stată Berzericzy Albert și Gănczy Pâl.

** *
In România s’au luată disposițiunl 

pentru înființarea mai multoră școle de 
adulți, de-ocamdată numai în câteva lo
calități mai principale ale țărei.

*
* M-

Trenultl orientală Viena-Constantino- 
polii se bucură de multă interesă din 
partea publicului, der este folosită rela
tivă încă de puțini călători. Multele 
greutăți, ce trebue să le suporte pasa
gerii, împedecă oomunicațiunea. După 
ce călătorulă a trecută granița austriacă, 
mai are să percurgă încă trei diferite te
ritorii, celă serbescă, bulgărescă și tur- 
cescă. Pretutindeni suntă în cursă alțl 
bani și la acesta se mai adaugă și difi
cultățile cu vama, spre a nu face toc
mai plăcută folosirea trenului orientală. 
Acum se percurge distanța dela Viena la 
Constantinopolă în timpă de 47 ore. 
Se dice, că în curendă va comunica așa 
numitulă trenă expresă orientală directă 
dela Parisă la Constantinopolă. Atunci 
distanța dela Viena la Constantinopolă 
se va percurge numai în 40 de ore.

* *
In ministeriulă română de culte se 

lucreză, după cum este informată „Ro- 
mânulă“, la ună proiectă, care tinde la 
îmbunetățirea sorții clerului wireanu.

** *
Foile americane spună, că Adelina 

Patti în urma diferiteloră atentate plă
nuite asupra diamanteloră sale a deve
nită așa de nervosă, încâtă se hotărî de 
a purta de aci înainte prin orașele ame
ricane numai diamante false. Impresa- 
riulă ei audindă de acesta telegrafâ A- 
delinei Patti, că contractulă ce l’a în
cheiată cu ea numai atunci va ave valore, 
decă ea 'șl va lua cu sine și diamantele 
veritabile fiind-că sciă și ea bine, că cei 
mai multi, er cu deosebire damele, mergă 
la teatru și concertă mai cu semă pen
tru a-i vede giuvaerele. Domna Patti 
trebue deci să se lase de planulă de a’șl 
cumpăra pietri false și va ave să tre
mure încă pentru diamantele sale veri
tabile.

Istoriculă George Weber, autorulă is
toriei universale și ală istoriei literaturii, 
cărți ce au devenită forte populare, a 
murită în ală 81-lea ană alu vieții sale. 
Elă a fostă ună discipulil ală lui Schlos
ser și se înclina studiului istoriei mai 
multă din punctulă de vedere ală cultu
rii. Istoria sa universală în două vo
lume, care a apărută în anulă 1847, a 
avută mai bine de 20 de ediții. De a- 
semenea avii succesă și istoria sa de li
teratură. Weber a elaborată multe o- 
pere istorice, care se baseză pe cercetă
rile sale proprii; între acestea este aceea 
asupra reformeloru din timpulă antică. 
Cartea sa de căpetenia însă este „Istoria 
universală pentru toți," care a începută 
să apară acum. Acestă operă este ună 
modelă de silință și de străduință.

* 
♦ *

Represcntațiunile d-rei Teodorini în 
orașulă Craiova suntă fixate pentru pi
lele de 2, 6 și 9 Septemvre.

* 
ațe

0 telegramă, ce'i se trimite lui El- 
lenzek44 dela băile din Balaton, anunță 
mortea lui Lonkay Antal, redacto- 
rulă diarului clericală catolică „Magyar 
Allam44, despre care a fostă vorbă și în 
colonele foii nostre, der nu în modă mă
gulitorii, dedrece Lonkay a uneltită prin 
organulu său necurmată în contra Ro- 
mâniloră și în contra desvoltărei loră na
ționale bisericescl.

Procesulu de pressă alil foiei 
„Rumânische Revue.“

Sub acestu titlu cetima în 
„Pester Lloyd” dela 29 1 c.:

„Procesulă de pressă ală foiei „Ru 
mănische Revue,“ care se va pertracta 
în 30 1. c. înaintea curții cu jurați, pri- 
vesce doi articuii, cart au fostă publi
cați în numita revistă în Iulie și Au
gustă anulă trecută sub titlulă „Situați
unea Româniloră în Ungaria14 și „Bise
rica gr. or. în Ungaria și Transilvania.14

„In primulă articulă încriminată să 
<jice între altele: In t6te ramurile vieții 
de stată în Ungaria numai interesulă 
ungurescă e dătătoră de tonă, pe când 
interesele poporațiunei celeilalte, care 
formeză maioritatea țării nu numai că 
nu se consideră, ci suntă privite chiar 
ca nisce nisuințe separatiste. Șovinis- 
mulă domnitoră a tâmpită așa de multă 
semțulă pentru dreptate și echitate, în
câtă Ungurii nu se mai mulțumescu adl 
de a esploata pe deplină posițiumle loră 
câștigate mai multă prin întâmplare de- 
câtu prin merită, și se uită chiar cu o- 
chl răi, decă celelalte naționalități stă- 
ruescă a se desvolta în starea loră de 
față asuprită.

„Ungurii nu vădă în celelalte națio
nalități pe soții, ci pe contrarii loră, a 
căroră putere pare a fi condiționată de 
propria loră slăbiciune..... Cum să se
însuflețescă ună poporă pentru astfelu 
de institutiunl, a căroră ascuțișă e în
dreptată asupra propriei sale individuali
tăți, cum să jertfescă elă vieță și avere 
pentru ună organismă, pe care îlă pri- 
vesce ca stricăciosă pentru sine însuși?... 
Decă Românii suntă astădl încă buni 
patriot!, acesta este de a se mulțămi 
numai caracterului loră conservativă și 
convingerii loră că sistemulă de față nu 
se pote ține, căci Ungurii le-au luată 
de multă ori ce motivă fundată de a fi 
patrioțl. Decă însă Românii voră în
ceta de-a fi buni patrioțl, atunci acesta 
nu va fi greșela loră propriă, ci greșela 
sistemului domnitoră și a conducătoriloru 
acestui sistemă.

In ală doilea articulă încriminată se 
accentueză reua stare a bisericei gr. or. 
în Ungaria față cu celelalte biserici și 
mai alesă față cu biserica catolică.

Redactorulă foiei „Rumănische Re
vue44 Dr. Corneliu Diaconovicli a numită 
în cursulu cercetării judecătorescl ca au
torii alu articoliloru încriminați pe îiive- 
țătorulă gr. or. din Reșița Ștefană Albu 
pe același, care nu de multă fusese a- 
lesu ca membru în „comitetulă reuniu
nei pentru lățirea limbei maghiare,44 din 
causa pretinseloră sale sentimente bune 
ungurescl.

Albu recunoscu înaintea judelui in- 
structoru, că elă este autorulă articuli- 
loră și curtea cu jurați din Aradă va 
ave prin urmare să-și dea verdictulă a- 
supra acusațiunei îndreptate contra lui 
pentru delictulă de ațîțarâ.44

Juriulu, precum scimu șl-a data 
verdictulă erî în urma căruia Ște
fană Albu a fostă condamnată la 
ună ană închisore și 500 fl. a- 
mendă.

Dreptate ungurescă.
fUnti procesă intentata pentru vătămarea 

culoriloru negru galbenul

Cu ocasiimea demonstrațiunilortt îns
cenate de studenții maghiari dela nuiver- 
sitatea din Budapesta contra ministrului 
de honvedl, br. Fejervari, juristulă Papn 
Zoltan declamase o poesiă întitulată r W- 
gru-galbenir. Pentru acesta procuratura 
reg. i-a intentat1! procesă sub cuvântă, 
că a agitată contra legăturei esistente 
între statele monarhiei. Pasagele incri
minate ale poesiei suntă următorele:

„înainte de ce amă fi descărcată 
pușca asupra dușmanului se călcămă în 
tină stindardulă acela44 (înțelege stindar- 
dulă negru-galbenă).... „Acestă flendură 
miserabilă are două colori înaintea Ma
ghiarului: negrulă e fărădelegea, galbe- 
nulă, ura44.... Vină viforă din tdte părțile 
pentru ca să nimicescă odată pe Austria.44 

înaintea tribunalului Papp Zoltan 
apârându-se dise, că elă n'a cunoscută 
poesia, pe care a scris’o Iuliu Ruduyan 
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sky și că acea poesiă cu 8 luni mai na- 
inte, adecă pe timpulă când se făceau 
încă demonstrațiunile în contra lui Jan
sky, s'a publicata în foia săptămânală 
„A. nep zâszloja*  * și procuratura regescă 
n’a intentata procesă pentru acesta.

*) Este de observată, că afară de scola
de fetițe de statu se mai află in Brașovă o
scolă civilă sâsescă forte bine organisată. Ro
mânii pănă acum au numai o scolă primară de 
copile cu 5 clase.

In urma acestei apărări tribunalulă 
a sistată procesulă, însă tabla regescă, 
în urma apelați unei procurorului, l’a ju
decată pe Papp Zoltan vinovată pe basa 
§-ului 173 ală codicelui penală.

Afacerea acesta a ajunsă în fine 
înaintea curiei regescl, care a aprobată 
prima sentință adusă din partea tribuna
lului, prin care procesulă fit sistată.

Internatul Reuniunei femeiloru ro
mâne din Brașovd.

In „Gazeta11 din 26 Iulie v. sub ru
brica „Scirile cjileiu s'a adusă o notiță 
despre frumosele lucruri esecutate în in
ternatulă Reuniunei femeiloră române 
din Brașovă și espuse în sala cea mare 
a gimnasiului cu prilejulă esamenului 
scolei de fetițe, împreună cu obiectele 
lucrate în acestă scolă.

Deorece intematulă, despre care e 
vorba, deși are a se lupta încă cu greu
tățile începutului și deși a fostă înfiin
țată sub nisce condițiunl de totă mo
deste, totuși face progrese din ce în ce 
mai îmbucurătore, credă, că nu ar fi de 
prisosă, decă s’ar da unele informațiunl 
asupra lui, ca astfelă on. publică să scie 
sub ce împrejurări funcționeză, și con- 
vingendu-se despre soliditatea lui, se-i 
dea totă atențiunea, care o merită.

Internatulă în cestiune, a fostă în
ființată înainte de acesta cu doi ani de 
<jile de Reuniunea femeiloru române cu 
scopu, ca pe de o parte copileloră, care 
vină din afară la deosebitele institute de 
învățămentă din Brașovă, să li se ofere 
unu cuartiră mai corăspundătoră și mai 
puțină costisitoră, de cum l’ară pute ave 
la particulari, eră de altă parte, ca feti- 
țeloră aflătdre în acestă internată să li 
se dea instrucțiunea, de lipsă în tote ra
murile vieții practice ; îngrijirea și aran- 
giarea odăiloră de- locuită, în gătitulă 
bucateloră și conservarea celoră de lipsă 
pentru bucătăria, în spălată, torsă, țe
sută, croită, împletită și în deosebite 
alte lucruri de mână femeescl, — cu 
ună curentă, în tote cunoscințele nece
sare pentru conducerea unei case. Si 
pentru ca chiar și părinții cu mai pu
țină dare de mână se’șl potă trimite co
pilele denșiloru la noulu internată, co- 
mitetulu Reuniunei stabili ca taxă pen
tru primirea unei eleve, împreună cu 
cuartirulu și cu totă întreținerea, numai 
suma de 10 fi. pe lună, avendă a se în
treținea gratuită și două-trei copile or
fane seu din familii scăpătate.

Conducerea nou înființatului inter
nată o încredința comitetulă Reuniunei 
domnei Maria Belu, o femeia îndestrată 
cu cunoscințele de lipsă și totodată ca
pabilă a administra unu institută, ca a- 
cela, despre care e vorba.

Sub bine chibzuita conducere a 
domnei Belu internatulă în cestiune pros
pera în anulă primă ală esistenței sale 
destulă de bine, necausândă Reuniunei 
alte spese, decâtă modesta remunera- 
țiune a domnei dirigente. In anulă a- 
cesta internatulă avu 11 eleve din deo
sebite părți ale țerei, dintre care unele 
cercetară și prelegerile dela scola ro
mână de fetițe (una cerceta scola de 
stată) ) eră altele se mulțămiră cu ins
trucțiunea din internată. întreținere gra
tuită avură 2 seu 3 eleve.

In anulă alu doilea posițiunea inter
natului se ușura tirte multă prin aceea 
că domna Elena T. Filitis din România, 
fiica meritatului și multă regretatului 
comerciantă R. Radovici, îndemnată de 
frumosele esernple de marinimiă ale vred

nicului său părinte, puse la disposițiunea 
Reuniunei pe sema instituțiunei celei 
nouă casele sale părintescl, în care in
ternatulă se instala câtă se pote de bine. 
Numerulă eleveloră din anulă ală doilea 
a fostă 8, dintre care două au fostă în
treținute gratuită.

In anulă acesta unele dintre eleve 
la dorința părințiloră a avută pe lângă 
o mică tacsă instrucțiune particulară în 
internată din limba germană și din cea 
română. Ca instruotoră a funcționată 
d-lă profesoră gimnasială Ionă Popea, 
ună bărbată bine cunoscută pe terenulă 
instrucțiunei.

Ordinea, ce domnesce în internată, 
îngrijirea eleveloră și succesele în ins
trucțiune a trebuită s6 mulțumescă pe 
ori și cine a visitată noulă și folositorulă 
institută ală Reuniunei femeiloră române. 
Cu deosebire au trebuită să facă o îm- 
presiune din cele mai favorabile bine 
esecutatele obiecte (țâsături, împletituri 
și cusături) espuse la esamenele de în
cheiere, despre care s’a făcută în parte 
amintire și în „Gazeta11 din 26 Iulie.

De bună semă internatulă în ces
tiune este vrednică de atențiunea publi
cului română și ar merita să fie folo
sită cu multă mai multă, de cum a fostă 
pănă acum. B.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei.1
Lăscudu, 28 Aug. 1888.

Petrecerea din M. Ludoșă. In diua 
de S. Mariă a. c. s’a ținută în Ludoșulă 
de Mureșă o petrecere în favorulă s. bi
serici gr. cat. de acolo. Așa credă, că 
o petrecere mai frumosă și mai nobilă 
ca acesta cu greu se va mai arangia în 
ținutulă Mureșului. Decorațiunea sălei 
de jocă și gustulă cu care au fostă aran- 
giate tote este vrednică de totă lauda.

Sera pe la 6 ore sala de jocă era 
deja plină. Totă ce a avută Mureșulă și 
Câmpia mai frumosă și mai plăcută era 
de față. Dansulă s’a începută cu plă- 
cutulă jocă românescă „Ardelenau. Deși 
sala de jocă a fostă forte spațiosă, față 
cu numărulu ospețiloră însă era de altă
dată mică. Ceea ce a putută să încânte 
mai multă publiculă românescă au fostă 
jocurile străbune „CălușieruluA și „Bă
tuta11 cari, esecutându-se cu multă dibă
cia și tactu de 12 tineri îmbrăcațl ro- 
mânesce, au storsă admirațiunea și a- 
plausulă tuturoră.

Intre pause, zelosulă președinte prin 
o vorbire binesimțită, mulțumi publicului 
pentru sprijinulă materială, ce l'a dată 
sf. biserici de acolo.

Petrecerea a decursă în ordinea cea 
mai bună pănă la răsăritulă sorelui, când 
ospeții, prea îndestulițl și încântați de-o 
petrecere așa frumosă, s’au reîntorsă pe 
la ale loră. ducendă cu sine suvenirulă 
celu mai plăcută precum și dorința de a 
se mai revede și pe viitoră întruniți în 
o petrecere așa frumosă, cum a fostă 
acesta.

Costumulă românescă și de astădată 
a fostă bine representată, semnă că prea 
stimabilile nostre domne și d-șore sein 
să aprețieze adevărata frumseță a stră
vechiului portă românescă.

Laudă și onore zelosului comitetă 
arangiatoră și în speciă bravului preșe
dinte ală petrecerei, D-nului protopopă 
Nicolau Solomonă care a luată inițiativa 
și conducerea acestei petreceri frumose.

Precum resultatulă morală ală pe
trecerei a fostă pe deplină mulțămitoru, 
așa credă că și celă materială va fi fost 
îndestulitoru. Acesta îlu vomă vede mai 
târdiu din. raportulă comitetului aran
giatoră. Unii participantă.

Din Câmpiă, Augustă 1888.
Stimate D-le Redactoră! Ați amin

tită la timpulu său, că comitetulă ad
ministrativă ală comitatului Mureșă- 
Turda a adusă hotărîrea, ca se se slo
bodă așa numitulă laculu Biciului sub 
cuvântă, că acesta ar fi necesară a se 
face din punctă de vedere sanitară.

Modulă cum se esecută hotarîrea 
comitetului administrativ ală comitatului 
M.-Turda de a se deșerta laculă Riciului, 
ne face să credemă, că nu atâtă con- 
siderațiunl sanitare au îndemnată pe co
mitetă să aducă acâstă hotărîre, câtă 
mai vîrtosă interesulă materială ală pro- 
prietariloră maghiari, în a căroră stăpâ
nire se află numitulă Iacă. Acești pro
prietari maghiari au vrută să facă din 
lacuri rîturl, pentru că rîtulă mai multă 
folosă pote să aducă decâtă ună Iacă. 
Cum au vrută, așa au făcută. Comite
tulă comitatensă o fi înțelesă voința 
ciocoiloră maghiari și de aceea s’a |gră- 
bită a aduce o asemenea hotărîre, con
tra căreia n’așă ave nimică de cjisă, 
decă nu s’ară fi făcută în contulă bie- 
țiloră locuitori din mai multe comune, 
cari mai toți suntă țărani români.

Decă prin lege să potă îndatora ori 
ce cetățenă să-și curețe d. es. curtea, 
să-și reguleze agrii etc. la casă decă a- 
cesta o pretinde bunăstarea sanitară a 
locuitoriloră, pentru ce ore să nu se potă 
îndatora la acesta și proprietarii unoră 
lacuri, decă lacurile loră au urmări de- 
sastraose pentru starea sanitară a locui
toriloră și decă acei proprietari nu nu
mai.că suntă în stare a face pe ușoră 
acesta, ci mai potă conta'chiar și la ună 
câștigă materială ?

Tote acestea nu le-a avută în ve
dere comitetulă administrativă ală comi
tatului Mureșă-Turda, ci a îndatorată co
munele Riciu, Sânmărtină, Bandă, Să- 
bediu, Culpiu, Lechinciofa și Șamșudă 
să facă ună șanță de 4 stânjinl, care să 
serve ca matcă pentru scurgerea apei. 
S’au aruncată pe bieții omeni dile de. 
lucru și acum, când lucrulă este mai 
scumpă, ei suntă duși să reguleze scur
gerea apei din lacurile domniloră pentru 
a le face loră rîturl. Solgăbirăulă Dozsa 
din Tergulu-Mureșului șl-a trimisă pan- 
durulă în Sânmărtină, i-a silită pe omeni 
să-și lase ale loră și se mergă să sape 
în tină ’a șanțuri.

Se vorbesce că și ministeriulă ar fi 
aprobată acestă hotărîre a comitetului 
comitatensă, care este atâtă de apăsă- 
tore pentru poporă. E durerosă ce-i 
dreptu, că stăpânii dela putere sunt a- 
tâtu de vitregi față cu poporulă; pe noi 
însă asemeni fapte nu ne mai surprindă 
căci suntemă dedațl cu „dreptatea11 un- 
gurescă, ce va rămâne proverbială din 
nemă în neamă. ***

*

NECROLOGY.
Subscrișii cu inima frântă de durere 

aducă la cunoscința numeroșiloru con
sângeni, amici și cunoscut! cumcă multă 
iubitulă loră fiu, frate și nepotă A. Sa
bină Nicola studentă de a VII cl. gimn., 
după ună morbă împreunată cu grele și 
îndelungate suferințe, adl la 3 ore dim., 
în frageda-i etate de 18 ani, a eșită din
tre vii, dându-șl nobilulu sufletă în mă- 
nile Creatorelui. Rămășițele pămentescl 
ale decedatului se voru aședa spre re- 
pausă eternă, în 31 Aug st. n. la 3 ore 
p. m. în cimiteriulă bisericei gr. cat. 
din suburbiulă Lipoveni.

Alba-Iulia, 30 Augustă 1888.
Mateiu Nicola, advocată, tată. Enca 

Nicola doctorandă în medic, frate Cor
nelia Nicola, Maria Nicola, surori. Elisa 
de Nemeșă născ. Pipoșă, c. r. percepto- 
resă viduă, ca bună.

DIVERSE.
Statua liu Shakespeare în Parisă. 

Capitala Franciei are deja o mulțime de 
statui do a bărbațiloră mari din îutrega 
lume, între cari mai însemnată este cea 
a lui Dante. Nu preste multă Parisulă 
va avea și statua marelui poetă engleeă 
Shakespeare, pe care o va dărui Sir 
Knighton AViliam. Scirea acesta îmbu
curătore a fost primită cu unanimitate în 
trecuta ședință a consiliului orășenescă. 
Statua este opera artistului Furnier și 
va fi aședată în dreotulă boulevardului 
Haussmann lângă Avenue de Messine. 
Desvălirea ei se va întâmpla în 14 Oc- 
tomvre cu mare pompă.

Unu congress internațională de spi- 
ritiștT. In Septemvre a. c. se voră în
truni într’ună congresă internațională 
toți spiritiștii în Barcelona în Spania. 
Deja pănă acuma s’au insinuată o cetă 
întregă de „specialiști11. Din Francia se 
așteptă Flaumarion, din America profe
sorală Crookes er din Italia se va pre- 
senta Succi. Ca locă ală primului con
gresă de aceea s’a alesă Spania, fiindcă 
aici este lățită cu deosebire spiritismulă. 
In Spania apară 3—4 diare spiritiste a 
căroră susțiitorl suntă mai alesă cercu
rile militare. S’a lățită scirea că pe 
timpulă ultimului răsboiu, Carlistă, ună 
generală de-altcum forte cunoscută, in
voca spiritile beliduciloră Napoleonă și 
Caesar și cerea sfaturi dela ele. — Con- 
gresulă acesta are să fiă forte interesant 
și pote că uniculă în șirulă Congreselor 
europene.

Unu furtu genială. Măestrulă de capelă 
a unei orchestre țigănescl din Viena s’a 
dusă la ună neguțătoră de note musi- 
cale să cumpere ună marșă nou. Negu- 
țătorulă 'l-a servită îndată, spuindu-i 
prețulă. „Scii ce — 4* se țiganulă — 
eu am să viu cu tovarășii mei să le 
cântă marșulă și decă le va plăcea, bu- 
curosă o să’lă cumpără.11 „Bine11 — răs
punse neguțătorulă. — Peste unu cesă 
elă să întorse cu vre-o 6 nespălați, pe 
care îi aședă la rendă și apucândă ar- 
cușulă execută după note cânteculă celu 
nou. De abia isprăvise, când toți țiga
nii începură să strige: — „Nu cumpă-
rămă noi astfelă de bazaconii.11 — „Cum? 
Că e frumosă marșulă, că e celă mai 
nou,11 — dise negustorulă. — „Nu ne 
trebue.11 Și toți țiganii eșiră. Cântarea 
era forte esactă.

După vre-o câte-va dile, negustorulă 
de piane se duse din întâmplare într'o 
seră la o masă în o grădină, unde ră
mase îmărmurită găsindu pe aceiași ți
gani, care fuseseră în prăvălia lui, cân- 
tândă tocmai marșulă, ale cărui note 
nu voiseră să le cumpere și care este 
acum la modă în Viena. Densulă a 
chemată la o bere pe conducătorulă și 
cu puțină șiretlică a aflată că lăutarii 
învățaseră cânteculă dintr'o singură au
rire, astfelă că nu mai avură trebuință 
de note. Totd odată i s'a spusă, că ori 
de câte ori iese ună cântecă nou, țiga
nii întrebuințeză stratagema acesta de a 
se preface, că voru să cumpere note, pe 
care le învață chiar în prăvăliă după o 
execuție a măestrului loră, prefăcendu-se 
apoi, că nu le place cânteculă, spre a 
scăpa de cheltuielă.

C’ursulu pieței Klrașovu
din 31 Augustă st. n. 188S

Bancnote româuescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintii românescu . ,, 9.30 p 9.35
Napoleon-d’orI ... „ 9.75 9.77
Lire turcescl ... 11.07 li 11.10
Imperiali............................„ 10.07 ji 10.10
Galbinî............................. 5.72 j’ 5.76
Scris, fonc. „Albina-16",, „ 101.- r _ ,—

KG.» n u in r 98.- r 98.50
Ruble rusescl . . . ,. 122.— »« 122.50
Discontulă .... 6'/,—8% pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 29 Augustă st. n. 1888.

Renta de aură 40/0............................... 101.95
Renta de hârtiă5°/0 . :..........................91.45
Imprumutulu căiloră ferate ungare . 148._
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostti ungare (1-ma emisiune) . . 98._
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare ('2-a emisiune' . . __.__
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostu ungare (3-a emisiune,' . . 113.50
Bonuri rurale ungare............... 104.90
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.90
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare.......... 104.50
Bonuri rurale transilvane.......... 104.60
Bonuri croato-slavone................... 104._______
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă..........................................99.75
ImprumutulU cu prenuulu uugurescU 129._
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului............................... 125.85
Renta de hârtiă austriacă .... 81.70
Renta de argiutU austriacă .... 82A0
Renta de auru austriacă..........111.40
LosurI din 1860 ................................j 139.70
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 874._  ■
Acțiunile băncei de credită ungar. . 306.50 
Acțiunile băncei de credită austr . . 312.90 
Galbeni împărătesei .......................... 5.85
Napoleon-d’orI.......................................... 9.75".
Mărci 100 împ. germane........................... 60.10
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.26

Editoră și Redactoră responsabilă : 
Or. Aurel Mureșianu.
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Arveresi Mrdetmeiiyi tivonat.
A fogarasi kir. jbirosâg mint telek

konyvi hatbsag kozhirre teszi, hogy Fur- 
mka fogarasi takarek penztâr vegrehaj- 
tatouak Parascluva Cacarez szul. Cacarez 
vegrehajtâst szenvedo elleni 100 frt. td- 
kekoveteles es jăr. irânti vegrehajtâsi 
iigyeben a brassoi kir. torvenyszek ța 
fogarasi kir. jarâsbirbsâg) teriileten levo 
Szeratân kozsegben fekvb a szeratai

134

2
»z. tjkben A*  alatttoglalt
3 1 ț .
4 1 (

. 160 fi 
u 40 ii

2209
2475

. 7
"So 9

f. -

8f )8 g 4fl50 2687 g 7 n —
1304 13 fi 2957 '2 N 6 n 60 cr.
1370 E 9fl5O 3652/2 00u 7 n 50 cr.
1398 1 ~ 31 fi . 3441 1 6 n —

3498 _• 1 f- 4283 4 f. —
3499 ti: 1 n 5386 ( to
3500 •2 ’ n 5387( . g 7 50 kr.
3725 N 6 . 6315 î N 28 n —
:«76 2 13 n 6601 GO U 8 n —
3881 " » n 3242/u ' 81 n 50 cr.

az arverest ezennel megâllapitott kikiâl- 
•rasi arban elrendelte, bs hogy a fennebb 
megjelolt ingatlan az 1888 evi Septem
ber ho 3-ik napjăn delel. 9 orakor sze- 
rata kozseg hazanâl megtartando njrilvâ-

nos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi 
âron aloi is eladatni foguak.

Arverezni szândekozok tartoznak az 
ingatlanak becsârâuak 10%-ât vagyis 
keszpenzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz, 
42 §-âban jelzett ârfolyammal szâmitott 
es az 1881 evi novemberho 1-ân 3333. 
sz. a. kelt igazsâgugyministeri rendelet 
8. §-âban, kijelolt ovadekkepes ertekpa- 
pirban a kikiildott kezehez letenni, avagy 
az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben 
a bânatpenznek a birosâgnâl elfileges el- 
helyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elis- 
mervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras 1888 evi januar ho 20 
napjăn. 0
A fogarasi kir. jbirosâg mint telekkonyvi 

hatosâg. 1

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
lucră escelentu în contra tnturorâ bâlelorti de stomachti.

Neîntrecute pentru lipsa de apetitU, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mi roșă greu, umflare (vânturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea exce
sivă de flegmă, gălbinare, greață și voniare, durere de capă (decă provine 
dela stoniachă), cârcei la stomachă, constipațiune sâu încuiare, încăr
carea stomach ului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficați și de haemorhoide. — Prețulă unei sticle dlnprennă eu pretf- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoita de mare 70 cr. o 

Espediția centrală prin farmacistul^
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachă Mariazeller nu suntă unii remediu secretă. 
Părțile conținetdre suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 
se află la fie-care sticlă.

■Veritat>ile se află mai îxl tâte farmaciile. ■

CM laterala ie 10H. ps Oi 
iară capitală și iară risicft prin 
venrjaiea de losurî plătibile în 
rate în sensulă articulului 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta

Adler & Comp.. Budapest.

de

Avertisment!!! Picăturile de stomachtl Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca senină, că snntu veritabile, servesce învfclittfrea roșiă provă^ufă cu 
marca de proteoțlune de mai susă, și afară de acâsta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătată, că acâsta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz Xellemcu, farmacia la „Biserica Albă11; 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. Iekelius' W-we; farm. K. L. Schuster. 
farmacia Heinrich G. Obert-, farmacia Ed. Kugler la „Higieau.

Băile Tușnadă: farmacia Alea:. Dobay. Cohalmă: farm. Ed. Melos, farmacia E. 
Wolff, Feldioră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gyiirgy: farm. Val. Beteg, t'armBarabas Fer. 13,52—24

«■r

I.

, CIRCULI! ENDERS 

, la porta dela Strada Vămei.
-A_stă.cli pentru. pxirxxa oră,

Salto inortalis peste mai multi cai-
Nou programă în arta mai înaltă de călărită, 

dresare de cai, gimnastică ^i la fine originala 
. t. .. f . pantomima
Călătoria lui Pluto îniadu,
seu urmărirea unei nunte țerănescî de cătră uriaș» roșu

3^- Trupa constă din 30 persone dame și bărbați). Orchestra propriă și 20 
cai dresați "9$
Prețuit! locuriloru : I. locă 60 cr., II. locă 40 cr., III. locă 30 cr., Galeriă 15 er. 
lnceputulu produețiunei (lupă 8 bre. In tbte dilele producțiune. *̂ jțJ
■jiu sw Bumineca 2 producțiunî la 4 ore și șera la 8 ore.

8'

Trenul il 
Trenulă

Trenul ti 
Trenula

TrenulG 
TrenulG

Trenulu 
Trenul ii

a)
b)
c)
‘V

Dela
nw
n
7)

Sosirea si ulema Irennrilorn si posMoro în Brașovu.
Plecarea treiiuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta:

de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 bre 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovii la Bucuresci: 
aocelerată Nr. 302 : 5 bre 37 minute dimineța. 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amecll.

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

de persone Nr. 308: 9 bre 46 minute înainte de amedl. 
mixtă Nr.

2. 
mixtă Nr. 
accelerată

A.
Brașovii la Heșnovă-^rnesct-jBrană; 12 ore 30 m. după amedl

n>
n
fl.

316: 9 ore 52 minute sera.
Dela Bucuresci la Brașovu:
317: 2 ore 32 minute după, amedl. 
Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
Plecarea posteloru:

„ Zizină: 4 ore după amecți.
în Secuime [S. Georgl]: 1 oră 30 minute noptea. 
la Făgărașîl: 4 ore dimineța.
la Săcele: 4 ore dimineța.
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PIAȚA MARE Nr
• 5

22,

înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai none mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri.

primesce și efectuezi totu felulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în aurii, argintii 
și colori, tabele, etichete de totu feliulu și esecutat eleganții.

Pentru comercianțl: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
mandațiuni, cerculare ș. a.

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

Dispunendu de mașini perfecționate și de isvdre eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulu nostru tipograficii este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în modulu celtî mai 
esactil și estetică precum și cu prețurile cele mai moderate. i

Coinandele eventuale se primescil în biuroulft tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Coinandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu
■n

F4i
■■

tu
Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


