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Cea mai importantă din t6te cestiunile ce 

agită în momentele de față cercurile politice 
din Austro-Ungaria este fără îndoială cestiunea 
organisării gldtelortt. De aceea sperămă, că ce
titorii noștri nu voră fi surprinși vStJendu, că 
din nou ne ocupămu cu acâstă cestiune.

Este bine și necesară să cundscemfi și noi 
deosebitele păreri din sînulă deosebitelor^ po- 
pdre ale monarchiei în privința proiectului de 
lege asupra gldteloru, ce a fostă presentată (ji- 
lele aceste parlamentelor!! din Pesta și din Viena.

Este o regulă generală în viâța stateloru, 
ca organisațiunea loru militară să mârgă mână 
în mână cu organisațiunea loru politică. Dela 
acâstă regulă face o escepțiune specială monar- 
chia austro-ungară. Aici organisațiunea militară 
este deosebită de organisațiunea politică. Mo- 
narcbia ndstră este, precum scimă, divisată în 
două state de sine stătătâre, amândouă aceste 
state au însă numai o singură armată, care de 
aici își p6rtă numele de „armată comună.“ A- 
câstă armată este independentă de guvernele ce- 
loru două state dualiste, fiindă supusă numai 
Majestății Sale și ministrului comună, pe care 
îlă numesce Majestatea Sa, și avândă o organi- 
sațiă cu totulu centralistă. Dualismulu se ma
nifestă în organisațiunea militară, numai înce- 
pândă dela armata teritorială (în Ungaria: ar
mata hovediloră, în Austria: Landwehr), care este 
supusă ministeriiloru deosebite pentru apărarea 
țării, din Pesta și din Viena.

Dâr și în privința armatei teritoriale esistă 
o mare diferință între cele două state dualiste. 
Pe când Landwehr-ulă din Austria este consi
derată ca o continuare a armatei de liniă și este 
organisată pe aceleași base cu ea, în Ungaria 
honvezii formâză o armată mai multă său mai 
puțină deosebită, cu stâgur! și cu comandă ma
ghiară națională. Acâstă este o concesiune fă
cută Maghiariloră după înființarea dualismului.

Au mai dobândită Ungurii câte ceva în cur- 
sulă timpului, precum: desființarea regimenteloră 
de grănițerl, aducerea acasă a unei părți din re
gimentele ungare, și sistemulă teritorială, în fine 
au dobândită ca pentru honvezi să se crâscă a- 
nume oficerl în academia militară numită „Lu- 
doviceu“ din Pesta. Se ’nțelege că t6te aceste le 
au cerută Maghiarii în scopulă de-a ajunge cu 
timpulă să aibă o armată cu totulă independentă, 
cu alte cuvinte să unâscă organisația militară cu 
organisația politică a statului ungară.

Acâstă este situațiunea în care află proectulă 
pentru organisarea glâteloră monarchia ndstră, în 
aceste vremuri grele, când nuorl de vijeliă se 
arată de cătră mâ^ă-nâpte și de cătră mâ^ă-tji.

Cetitorii noștri cunoscă cuprinsulă acestui 
proectă de lege. Elă nu țintesce a înființa pe 
lângă armata comună și pe lângă armatele te
ritoriale dualiste o deosebită oștire, care în tim
puri estraordinare să cuprindă pe toți cei apți 
de serviciu pănă la 42 respective 60 de ani, 
ci scopulă, ce se urmăresce prin înființarea gl6- 
teloră de cătră conducătorii resortului de resbelă 
din Viena, este mai vârtosă acela de a crea pentru 
casă de râsboiu armatei comune și armateloră 
teritoriale posibilitatea d’a se întregi după tre
buință din șirulă celoră obligați a servi în glâte.

Astfelă organisarea glâteloră se presentă 
mai multă ca ună mijlocă pentru întărirea or- 
ganisațiunei centraliste a armatei comune și este 
de natură a slăbi organisațiunea specială ce s’a 
dată honveijiloră din Ungaria.

Etă causa pentru care tâte foile indepen
dente maghiare, condamnă proectulă de lege asu
pra glâteloră. Ele impută guvernului ungurescă 
că a cedată celoră mai estreme pretensiuni ale 
militarismului austriacă și a primită domnirea ab
solută a ministeriului de râsboiu comună. Aceste 

foi mergă pănă a pretinde din acestă incidență, 
ca se se introducă dualismulu și în armata co
mună.

„Să ni se dea“ — dice „Pești Naplâ“ — 
„dualismulă în armata comună și să se pretindă 
apoi dela națiune, ca honvedimea și glâtele să se 
aducă în cea mai strînsă legătură cu armata. Său 
să se păstreze armata comună așa cum este, dâr 
se nu ni se câră ca noi s’o înmulțimă; în casulă 
acesta să se concâdă ca Ungaria să se pâtă în
griji ea de sine stătătoru pentru apărarea pro
pria față cu inimiculă din afară său față cu o 
rebeliune, printr’o honvecfime pe deplini! pregătită 
și adjustată și prin o deosebită oștire a glâteloră 
(nâpfelkelâs) organisată în modă tactică, așa pre
cum ne va plăcâ nouă.“

In fața acestoră pretensiuni ungurescl și a 
nemulțămirei Unguriloră cu proectulă de glăte 
este bătătâre la ochi atitudinea Cehiloră și a 
Poloniloră, cari astădl. suntă la cârmă în Aus
tria, în privința acâsta. Foile Cehiloră declară, 
că primescă legea pentru glăte așa cum a pre- 
șentat’o guvernulă. „Suntemă convinși — scrie 
„Politik11 — că glâtele nu se potă organisa pe 
altă basă, decâtă pe basa istorică individuală a 
țăriloră,‘‘ adecă pe basa federalistă. „Dâcă“ — 
adauge numita fâiă — „deja introducerea siste
mului teritorială, a nimicită credința ca și când între 
tronă și popâre ar esista desbinare, atunci orga
nisarea glâteloră este ună semnă și mai învede
rată ală deplinei încrederi ce o are corâna în 
popârele ei.

încredere pentru încredere. Dâr vedemă, 
că poporulă, care dirige a(jl statulă ungară nu 
răspunde cu aceeași încredere când e vorba de 
consiliarii Majestății Sale, ce stau în fruntea 
armatei comune.

Maioritatea din Austria e gata a concede 
ca armata comună să se întregâscă îu timpi! de 
răsboiu din glăte. Maghiarii se opună, precum 
dovedesce chiar limbagiulă foiloră oficiâse din 
Peșta.

Situațiunea se presentă dâr pentru mo mentă 
în următorulă modă: Avemă o armată comună 
centralistă, honvezii dela noi și landwehrulă din 
Austria sunt armate dualiste, âr’ glâtele după 
proectulă și după planulă celoră din Austria au 
se represinte armata federalistă a monarchiei aus- 
tro-ungare.

buită cu mânile legate se renunțe la idea d’a îmbunătăți 
relațiunile cu Rusia, corigShdu-și politica sa orientală.

Dâcă ținemă sâmă de aceste momente, agitațiunea 
foiloră rusescl are laturea ei seriâsă, căci dă pricină d’a 
proba valârea factică a cordialității dintre Rusia și Aus
tro-Ungaria.

Austro-Ungaria și Rusia.
Despre relațiunile ce esistă momentană între 

Austro-Ungaria și Rusia se scrie din Petersburgă 
următârele:

Cu unanimitate aprâpe bătătâre la ochi foile ru
sesc! au folosită presența prințului Nichița spre a trîm- 
bița în tâte părțile, că Austro-Ungaria rivalisâză cu Ru
sia pentru dominațiune în peninsula balcanică. Deși es- 
pectorările foiloră rusesc! trecă peste concepțiunea ce 
domnesce în cercurile năstre conducătore asupra țintei 
politicei orientale austro-ungare, totuși nu se pote con
testa, că aceste espectorărl suntă încâtva ecoulă unei ne- 
mulțămiri ce cresce și care a slăbită forte multă impre- 
siunile favorabile ale întrevedem dela Kremsier.

Causa este, după cum a comunicată o persână 
înaltă ca făptă positivO, că înainte de lovitura de stată 
ost.-rumeliotă a sosită aci scirea hotărîtă, cum că între 
cabinetulu din Viena și între Pârtă se facă tractărî pen
tru definitiva încorporare a provincieloră ocupate la mo
narchia austro-ungară, care apoi, după condițiunile oferite, 
avea să se aprobe de Sultană și să se recunâscă de puteri ca 
faptă împlinită. Dâr etă că esplodă bomba loviturei bulgare- 
rumeliote și cabinetulă din Viena găsi cu cale să amâne esecu- 
tarea deja hotărîtă a anexărei Bosniei și Erțegovinei. 
A doua causă este resboiulu serbo-bulgaru și intervenirea 
contelui Khevenhiiller. Nemulțumirea crescu și mai tare 
în urma discursului contelui Andrassy de o parte, de 
altă parte prin împrejurarea, că contele Kalnoky a tre

Conferința de pace.
Departe d’a se’ncheia pacea până Luni, 1 Martie, 

Serbia a făcută nouă propuneri de pace. Primulă mi
nistru Garașanlnfl a împuternicită pe delegatulă Sârbiei, 
d-lă MijatovicI, să câră în conferința de pace din Bucu
rești, ca pacea să se încheiă în sensulă acela d’a se 
restabili starea lucruriloră, ce esista între Serbia și Bul
garia înainte de 14 Noemvre anulă trecută.

Relativă la acâstă scire »B. Corr.« scrie, că pri
mulă ministru Garașanină, la diferitele propuneri din 
partea mariloră puteri, în 23 Februariu a răspunsă cu o 
notă colectivă cam de următorulă cuprinsă:

>Deâre-ce marile puteri cu influința loră se nisuescă 
neîntreruptă, ca câtă de curândă să se restabilâscă pacea 
între Serbia și Bulgaria; afară de acâsta voescă a pres« 
crie tâte punctele de pace, dâr așa, că astăzi unulă, 
mâne altă stată vine cu câte o pretensiune, fără ca ma
rile puteri să aibă nici cea mai mică considerațiune față 
de drepturile suverane ale unui stată independentă, ale 
Sârbiei, ci din contră representanții mariloră puteri din Bucu- 
rescl se amestecă indirectă în tăie (filele în traetările de pace 
și față de MijatovicI, delegatulă Serbiei, facă demersuri co
lective, provocândă stări, ce facă cu putință, ca guvernulă 
Serbiei să propună ună astfelă de tractată de pace, care 
să aibă în vedere interesele unei păci stabile; pentru 
aceea guvernulă Sârbiei s’a decisă ca să renunțe la con
dițiunile de pace originale și, ca o precautiune morală, 
va face astfelă de propuneri, care de se voră primi din 
partea Turciei și a Bulgariei voră asigura în totă casulă 
restabilirea păcii; pentru neîndestulirile însă, ce în viitoră 
le voră ivi în peninsula balcanică, să fiă responsabilă 
Europa,*

In ședința dela 23 Februariu a delegațiloră pentru 
restabilirea păcii, delegatulă Serbiei, MijatovicI, a făcută 
următârea propunere în scrisă, in sensulă notei colective 
a guvernului sârbescă :

„Articululă unică: Starea de pace, care a încetată 
între regatulă Serbiei și principatulă Bulgariei la 2/14 
Noemvre anulă 1885, să se restabilâscă după aprobarea 
acestei propuneri.*

«MijatovicI a propusă primirea grabnică a acestei 
propuneri. Madjid pașa însă a declarată, că relativă la 
acâstă propunere, trebue să câră nouă instrucțiuni dela 
guvernulă său.

Și Luni, 1 Martie n., espiră armistițiulă!

Naturalisările.
Cu ocasiunea votărei unui indigenată tn Ca

meră, d. M. Kogălniceanu a ridicați!, scrie „Na1 
țiunea“, o cestiune, de care ar trebui să fiă pă
trunși mandatarii țării: e vorba de ușurința cu 
care se facă naturalisările. Reproducem!! parte 
din discursul!! rostită cu aceea ocasiune de d. 
Kogălniceanu.

D-loră, era o vreme, când naționalitatea română 
nu se rîvnea de nimeni, astădl însă să rîvnesce; prin 
urmare, noi trebue să fimă geloși de votulă nostru și da 
onârea, care o dămă ăltuia pentru a deveni cetățână ro
mână. Ceră dâr numai decâtă și vă rogă ca cu o (fi 
mai nainte să se afișeze proectele de legi de împământe
niri, pentru ca să scimă asupra căreia persâne avemă 
să dămă votnlă nostru.

D-loră, noi suntemă fârte ușori asupra împământe- 
niriloră; nu din rea voință, decâtă pe de o parte că nu 
știmă mai dinainte pentru cine avemă să votămă, și așa 
fiindă, suntemă surprinși și pe de altă parte, fiindcă 
suntemă prea hatârlii. Putemă, d-loră, să fimă hatârlii 
cu averea nâstră, dâr nu și cu naționalitatea nâstră. 
Fiecare națiune are ună geniu caracteristică ală său. Ei 
bine, să nu ne tre(fimă într’o (fi cu ună mixtum compo- 
situm ală geniului românescă. (Aplause) Eu vădă că
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pe tâtă diua se întroducii cereri de asemenea natură, 
din care o mare parte suntu basate pe certificate plăs
muite, recomandândă âmenl cu totula de alte seminții 
și care potă avea diferite calități, afară de sângele și 
inima românâscă. (Aplause). Eu, d-loră, nu sunt pen
tru a nu recunâsce ondrea ce ni se face și nouă în fața 
multeloră cereri de împământeniri; dâr socotescu, că 
pentru o parte din unele seminții trebue să fi mu mai cu 
asprime. Când în Orienta erau numai principatele ro
mânesc!, cari aveau personalitatea loră morală, era o da 
toriă pentru noi să fimă darnici în privința Sârbiloru, 
în privința Bulgarilor!!, în privința Greciloră. Astăzi fnsă 
Grecia este de sine stălătore. Bulgaria și Serbia suntă ase
menea de sine stătătore; prin urmare cetățenii aceloru state 
n’au nevoe ca să le dămă drepturi și să-i facemă
Români, fără dreptulă și datoria din partea nostră de a 
cerceta bine posițiunea loră. Dăcă amă avea o lege în 
țera nostră, o lege de împământenire bine determinată 
și bine studiată, deeă amu avea o lege, care să facă 
două rânduri de împământeniri, precum era în regula- 
mentulă organică, adecă împământenirea mare seu cetă
țenia deplină și împământenirea cea mică seu numai 
dreptulă de comerciu, atunci ași fi și eu mai darnică. 
AstăQI însă noi pe ori cine îlă facemă cetățenă română, 
îi dămă și dreptulă să ajungă ministru, președinte ală
curții de casațiune, să ajungă comandantă ală armatei,!ne ^pune «Magyar Polgar . 
adică îi dămă tâte drepturile. Puteți dâr voi d-vostră 
să facemă o tristă experiență? Eu, d-loră, cunoscă pe 
mulțl, cari au drepturi românescl fără a avea și șimțe- 
minte românesc! (aplause) și cari vorbescă limba loră I 
maternă, fără se cundscă pe cea română.

Apoi d-loră, chiar străinii, representanții Europei, 
în convențiunea dela Parisă, când au luată în exami
nare cererile Divanuriloră ad-hoc, în privința naționali- 
tăței române, chiară ei au fostă mai geloși de câtă noi 
în privința acestoră drepturi, căci in acea convențiune 
să (jicea, că Domnulă nu pote să fiă decâtă Română; 
fiu de Română; că comandantulă armatei nu pote să 
fie decâtă Română, fiu de Română; și cu acesta articula 
din convențiune noi, Moldovenii, amă scăpată mai ântâiu 
și apoi d-vostră, amă scăpată de posibilitatea de a avea 
ună domnă grecă. Ei bine, eu ca ună bătrână vă dau 
acesta sfată, ca atunci când s’ar mai întâmpla ca Con- 
stituțiunea să se mai modifice, să faceți două legi de 
împământenire: una pentru împământenirea mare și alta 
pentru împământenirea mică, pentru ca să nu vă tre
ziți într’ună momentu de restriște că în capulă armatei 
române și în capulă afaceriloră țării să află numai streini. 
(Aplause.) _________

DILELijM
In ședința dela 24 Februariu a Reichrathului aus

triacă, desbătându-se bugetulă ministerului de justițiă, 
deputatulă română bucovinenă \Dr. Zotta întrebă, cum 
se ’ntâmplă, că în Bucovina comunicarea cu comunele 
și cu partidele se face numai în limba germană, chiar și 
acolo unde poporațiunea este română și rutână. La a- 
cesta răspunde ministrulă br. Prazak, că dâcă esistă 
praxa amintită de Dr. Zotta. nu i se pare că aceea e 
corespundetâre. Prin urmare ministrulă justiției recu
nâsce, că nedreptate se facă comuneloră și partideloră 
române și rutene. Ce dică miniștrii sobolă și ordonanță 
la acâsta? Nu’i așa că între guvernulă austriacă și în
tre celă maghiară e deosebire ca cerulă de pămentă ?

—x—
Ministrulă de interne lisza a aprobată hotărîrea 

adunării generale a orașului Pesta, d’a se da „ 

gyletului» ardeleană 5000 fi. pentru scopuri de maghia- 
risare, care de altmintrelea se voră realisa la Sf Aș- 
tâptă.

—x—
In filele trecute s’a lățită în Cohalmă sgomotulă, 

că la inteligența română d’acolo s’a făcută o cercetare 
oficială după charte daco-române și că s’ar fi găsită o 
asemenea chariă in scola gr. cat. In urmă s’a dovedită, 
că sgomotulă era neîntemeiată. Autoritatea fusese în
sărcinată să cerceteze bine, ce mijldce de instrucțiune se 
folosescă în acea sco’ă și dete peste o chartă, ce nu se 
mai folosea, a Austro-Ungariei cu granițe neclare. Charta 
se afla în podă și acolo ar fi și zăcută, dâcă n’ar fi 
spusă și adus’o însuși învățătorulă. Mari frichi de 
nimie.hi!

«Ellenzek* aduce scirea, că preotulă română 
Hidalmașă, Grațiană Ciuca, s’a alesă membru în 
mitetulă filialei „Kulturegylet*-ului din Hidalmașă. 
ar da D-deu mai mulțl astfel u de preoți români," sfâr- 
șesce »Ellenzek.“ — Ce dicl, părinte Graț-ane, adevărată 
e că’țt bați jocă de nemulă care’țl dă pânea de tâte 
(jilele?

din
co-
„De

—x—
Cum se guvernezăi in pașalîculă Bistrița-Năseudă, 

Banffy-pașa ordonase încă 
în Septemvre 1884, ca pănă la 1 Maiu 1885 toți no
tarii dela sate să-și însușâscă limba maghiară. Notarulă 
cercuală din Ilva-mare, Pantilimonă Lupsai, neînvățând’o 
nici pănă adl, a fostă trasă de vestitulă pașă în cerce
tare disciplinară și suspendată din oficiulă său. Ună 
altă casă de administrare ungurâscă ne comunică totă 
același diară. Nolarulă cercuală ală Rodnei vechi, Za- 
charia Popă, la o hârtiă a judecătoriei comunale din 
Clușiu, ce i se adresase în limba mighiară, a răspunsă 
în limba „valahă". Viceșpanulă comitatului a pornită 
cercetare disciplinară în contra lui și solgăbirăulă din 
Rodna l’a condamnată la 15 fl. amendă. Vai de liber
tatea care mai e în Țera ungurâscă 1

—x—
Balulă dată de ,Kulturegyletulă« din Deva, în săp

tămâna trecută, a fostă patronată de d. Fiasco, din care 
causă venitulă s’a trecută sub rubrica cheltueleloră.

—x—
Sub titlulă „Necesară și — avantagiosu11 scrie 

»Ellenzek« : „In Nr. 7 din »Administrațiunea ungurâscă" 
solgăbirăulă comitatului Brașovă, Pildner, publică con
cursă pentrn ocuparea postului de medică de cercă în 
Bodă. E necesară ca concurentulă să scie perfectă limba 
germană și avantagiosă să cunâscă limba, maghiară! Ce 
(jice d. fișpană la acâstă fină distincțiune?» — Foia 
năsdrăvăniiloră nu scie nici măcară atâta, . că cerculă e 
locuită numai de Români și Sași și că prin 'urmare me- 
diculă n’are lipsă de limba maghiară. Nu cumva și aju- 
torulă medicală numai după calapodulă »ideii de ștată 
maghiaru« are să se dea? Mare tâmpeniă!

Baronulă Ursu, președintele comisiunei adminis
trative a fondului școlară grămțărescă, a convocată, în 
di lele trecute, pe învățătorii grăniceri din comitatulă 
Hunedorei în Deva, unde învățătorulă Degană le-a ținută 
ună cursă de trei dile in cultura albineloră.

Se supără focă »Egyetârtâs,« că ună amploiată înaltă 
dela gara din Pesta a poruncită a se depărta o lădiță 
de feră din sala de așteptare, care avea următârea inscrip- 
țiune : „Pentru Kulturegylet.» Cu acestă oeasiune ,Egye- 

Kulture-' teriâs publică și o circulațiune a ministeriului de comu-

nicațiune, cu următorulă cuprinsă; «Șefiloră de gară' 
Toți funcționarii dela căile ferate reg. ung. trebue să 
tincjă într’acolo, ca să lățâscă limba maghiară; pentru 
folosirea limbei maghiare să se dea o ordinațiune spe
cială tuturoră amploiațiloră și servitoriloră de gară, și 
numai aceia să se primescă în serviciulă căiloră ferate, 
cari sciu perfectă limba maghiară. Nu mă îndoiescă, că 
toți amploiații voră recurge și la mijlâce speciale pen
tru lățirea limbei maghiare, și pentru deșteptarea și prin 
forță a patriotismului." — Adecă cu ciomagulă 1 Bravo 
„Kulturegyletl*

—x—
Agio vamală s’a stabilită pentru luna Martie 1886 

cu 251/a0/o-
—x—

• Ellenzek* îșî versă tâte mâniă asupra unoră cân
tăreți germani din Austria, cari au mersă la Clusiu ca 
se arangieze mai multe concerte. »E totuși prea multă, 
că acei Germani cu placate nemțesc! anunță publicului 
maghiară, din a doua capitală a Ungariei, că voră ese- 
cuta mai multe cântece moderne. Der nu putemă decâtă 
să condamnămu atitudinea poliției, că nu ia nici o mă
sură în contra acestoră netrebnicii ale «Kulturvolkului," 
și ne mirămă cum de s’a aflată hotelieră, care a dată 
la disposițiunea acestoră »civilisațl* sala cea mare, care 
de altă dată servesce pentru încântătârele producțiunl 
maghiare.* — Noi ne mirămă, cum de se mai găsescă 
cetitori la ună asemenea (jiară, care dă cu barda în lună.

—x—
»Egyetârtâs< află, că în Bucuresci, la inițiativa am

basadorului Austro-Ungariei br. Mayr, s’a înființată o 
casină maghiară-germană. Mai multe liste s’au trimisă 
în Pesta, Clușiu etc. ca să contribuâscă materialicesce 
la acestă casină. „Egyetârtâs" mai află, că membrii 
maghiari ai acestei casine se voră strădui „se scape pe 
bieții Ciangăi din ghiarele valacliismului.“

—x—
După cum comunică ,N. fr. Presse," ambasadorulă 

austro-ungară din Belgradă, contele Khevenhuller., pri- 
mindă o altă misiune diplomatică, va fi înlocuită cu co- 
lonelulă Ihbmmel, fostulă representantă ală Austro-Un
gariei în Cetinje.

—x—
Oposiționalulă .Egyetârtâs* în numărulă dela 24 

Februariu n. se ocupă de proectulă de lege privitoră la 
înființarea glâteloră. După ce face o asemănare între 
miliția austro-ungară, rusă, germană, francesă și ita
liană, desvâltă inutilitatea înființării glâteloră și <|ice între 
altele: >G16tele la noi peste ună punctă anumită n’au 
nici o valâre și potă să provoce numai turburărl, ba 
chiar și catastrofe.... In unele împrejurări s’ară pute în
trebuința glâtele pentru întregirea armatei permanente, 
dâr numai în inferiorulă țării. Și în acestă casă însă 
valârea glâteloră adeseori e forte problematică și pâte să 
viă timpulă, ca mai târdiu să ne pară |rău, că amă în
ființată glâtele.... Și apoi mai fiesce care stată are câte 
o provincia, în care fârte precauta va fi, ca să nu or- 
ganiseze glâtele, cu tâte că esistența acestoră glâte va 
rămână pe hârtiă, numai ca să îmbete cu apă rece 
lumea credulă. In astfelă de provincii glotiștii potă de
veni fârte ușoră arme cu două tăișuri; ba mai multă: 
aceste provincii voră sili guvernulă, ca o parte însem
nată a armatei permanente s’o țină acolo, unde suntă 
glâtele.<

—x—
In Lembergă și în alte orașe ale Galației Polonii 

tormâză reuniuni, cu scopă d’a aduna bani pentru no
bilimea polonă din Prusia, ca să nu fiă espropriată.

FOILETONU.

Poesii poporale
(culese de LauraVeturia Mureșianuîn 

Sireagtt, comit. Solnocii-Dobeca).
Când aveam și eu drăguță, 
îmi părea nâptea micuță; 
D’a de când drăguță n’am, 
Mi se pare nâptea-ună ană 
Și dilele câte-o lună 
Și inima nu mi-e bună.

*# *
De trei dile beu la bere,
Las’ să beu că n’am muere, 
Nici copii să umble a cere;
De trei dile bău la cramă 
Nirae scie cum mă chiamă.

** *
Codrule, frunză rotundă, 
Slobâde’ml puțină umbră,. 
Să mă culcă sub umbra ta, 
Să vădă visu ce-oiu visa ;
De-oiu visa ună visă de bine, 
Face-mi-oiu căsuța in tine, 
De-oiu visa ună visă de rău, 
Lăsate-oiu cu Dumneijeu.

** *
Trimis-a ’mpăratu carte 
La fetele de pe sate,

Afară, colea din susă: 
Unde-oră fi âmenl mai mulțl 
La mine să nu te uiți; 
Unde-oră fi mai puținei 
Ochii tăi să fiă ai mei.

** * 
Dragu-mi-i mieluțu creță 
Și bădița albeneță, 
Dragu-mi-i mieluța creță 
Și lelița albenâță. 
Oh bădiță albeneță, 
Ce te ții așa înăreță? 
Lelea încă-i albenâță, 
Nu se ține așa mărâță.

** * 
Badea albă ca laptele, 
Eu mă'ntorcă cu spatele ; 
Badea negru ca tina 
Și ’ml-e dragă ca inima, 
Badea negru ca lutu 
Și ’mi-e dragă ca sufletu.

* *
Susă e lună, josă e noră, 
Departe-i badea cu doră; 
Susă e lună, josă îsă stele 
Departe-i badea cu jele.

** *
Pentru tine lele hăi 
Ml-a plouată fânu pe văi 
Și pologă de nouă clăi,

Să nu porte bumbi*) și flori, 
Că nu Ie rămână feciori; 
Să nu pârte nici mărgele, 
Că-i mare amară și jele

** *
Dă Dâmne pe locă hujoră 
La șâpte sate ună fecioră, 
Dă Dâmne pe locă bucate, 
O fată la șâpte sate; 
Nici aceea să nu fiă, 
Că’i numa de sărăciă 
Totă mutu cere moșiă; 
Nu cere ună locă și două 
Fără câte optă și nouă, 
Nu cere două ori trei. 
Părinții cu ce-oră trăi.

** *
Pasăre de pe Șien**), 
N’ai vădută drăguțu meu? 
Ba eu pâte l’am vădută, 
Bine nu l’am cunoscută, 
Că'n pălăriă-i cu petele 
Și’n degete cu inele;
I-arn cerută să mi le dea, 
Elă mă cere, să mă ia.

** *
Sci tu bade ce ți-am spusă

*) Nasturi. 
**) Rîulețti.

Pentru tine' lele dragă 
Nu potă dormi nâptea ’ntrâgă.

** * 
Fruntjă verde nu și nu 
Rău mi-i beteagă drăguțu 
Pe prismă la vecinu. 
Las’ să fiă sănătosă 
Pănă trece osă prin osă 
Și carnea pe prismă ’n josă; 
Io la elă atunci oi mere 
Când oră fi pe pămentă stele, 
Pe ceră oră tăia nuiele.

** * 
Câte flori pe tău ușoră 
Tâte strigă să mă ’nsoră, 
Numai flârea cea din lază 
’Ml strigă să mă mai lasă, 
Să nu facă mamei năcasă 
Să o bată de prilază.

** * 
Insura-m’așă însura, 
Hidă tare n’aș lua;

, Nici frumâsă nu’ml prea place, 
Că prea mulțl șogorl ’mi face.

** *
Cine i harnică și frumosă 
Și la fete-i drăgăstosă 
Cine-i harnică și voinică 
Și sâra face câștigă.
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Din 'Sofia i se scrie ,RSsboiului,« că se făcu mereu 
pregătiri deresboiu, că în iote Zile'e pleacă oștire Ia 
g’anița serbă și că în multe locuri s’au făcută deposite 
de rnunițiunl. Toți proprietarii din Țaribrodă ’și-au dusă 
familiile și averea loră în Sofia de frica răsboiului. pi
lele trecute s’au prinsă la Țaribrodă trei spioni, cari 
veniseră să spioneze posițiunile.

Suferințele poporului SScășianu.
De pe Secașiu, Febr. 20, 1886.

Ținutulă Săcașiului zace între doue rîurele seu vâl
cele cu același nume. Unulă se începe dela comuna Ar
meni, curge spre mecjă-ndpte și se varsă în Tîrnavele 
împreunate, la comuna Obreja; altulă este rîulă Sebeșu
lui, ce se varsă în Mureșă la Orda de josă; său cu alte 
cuvinte, Săcașiulă este ținutulă dintre Ocna Sibiiului, Mer- 
curea, Sebeșiu, Alba-Iulia și Blașiu. Mai bine de 40 co
mune facă parte din ținutulă acesta. Ună ținută frumosă 
acesta, locă șesă, cu mici dealuri acoperite cu vii, unde 
se producă vinurile cele mai renumite din Ardeală, vinu
rile roșii. Elă este locuită în massă compactă numai de 
Români, cu escepțiune de vre-o patru comune, unde se 
află și Sași. Loculă îlă polă numi celă mai productivă 
în întrăga Transilvania, er dmenii suntă harnici și mun
citori.

Cu tote acestea miseria e mare fi înspăimântătâre 
și p’aicl. ’Țî vine să plângi văZendă câtă de destrăbă 
late’să lucrurile pe la noi în fote direcțiunile și pe tăte 
terenele. Invățămentulă poporală pe unele locuri se află 
într’o stare cu tofulă deplorabilă. VecJI chiar comune 
mărișăre, cu câte 300 fumuri, der abia au căte o mise- 
rabilă căsuță, aruncată undeva la o parte a satului, făcută 
din grădele, lipită cu pămentă și botezată cu numele de 
scdlă. In aceste scăle câte ună dascălă alesă prin licita- 
țiune minuendă — nu pretutindenea (Jică, dăr destulă că 
suntă cașuri — adună în câte 2—3 luni de ternă copii 
săteniloră și ’i învață, dăr cu ce resultată ? Copii aceștia 
după câteva ierni abia se trezescă cu aceea, că ’șl potă 
iscăli numele. Suntă comune, în cari ăbia vei afla 1 la 
sută, cari să scie ceti și scrie. Ba sciu o comună de 
80—90 familii, în care nu este ună singură individă, care 
să scie ceti și scrie. Ce bine s’ar pute aplica aici doje
nile ce le-a adresată d-lă Ludovică Mocsary guvernului 
ungurescă, ca să ajutore din visteria statului și învăță- 
măntulă nostru poporală, pe basa, că și noi Românii sun- 
temă cetățenii acestui stată, la a căruia susținere și îna
intare contribuimă cu sângele și cu averea. Să’lă ajutore 
însă fără a pretinde ca să ne lăpădămă de limba și cul
tura năstră românâscă. Să lase d-loră cultivarea Orien
tului și să se îngrijâscă mai înlâiu de cultura adevărată 
a naționalilățiloră din țără.

Mai suferă pe aicea ămenii și de boia confesiona- 
lismului. GăsescI în câte o comună săracă ca vai de ea 
două scăle cu doi învățători, unită și neunită, căci — 
vecjl Dămne — nu se potă mesteca laolaltă neuniții cu 
uniții. Dăcă ar fi numai o singură scălă, cu ună învă- 
țătoră harnică, ar mai fi ceva, două rele ar face una 
bună; dăr așa amândouă suntă două nevoi.

Și mai rău stămă însă cu meseriile. Nu vei afla 
în întregă ținutulă ună măestru de dai Ddmne.... Țăra- 
nulă română economă dăcă i 6e strică o r<5tă la cară, o 
osiă, ori altceva este silită să fugă cale de 2—3 6re la 
ună orașă, ca să șl-o repareze. iar dăcă măestrulă îlă 
mai amână de pe o di pe alta, cum de regulă să întâm
plă, și dăcă în timpulă acesta dă o plăiă, care ține o 
săptămână, său mai multă, grîulă țăranului cresce în clăi, 
fânulă îlă noroiesce apa, și sărăcia e pe capulă lui. Tot 
așa stămă și cu celelalte soiuri de măestrii. In întregă 
ținutulă nu vei afla ună faură de Română, fără ajutorulă 
căruia economulă nn păte face nimică. De ună păpucară, 
de ună tălpară, de ună cojocară după felulă celoră de 
acum, nici pomană.

Negoțulă este cu totulă lăsată pe mâna Evreiloră. 
Nici cea mai amărîtă comună n’a rămasă necupleșită de 
acestă soiu de lepră. Ei vină eu sdrențele în spate și 
prin înșelăciuni de totă felulă, nefiindă controlați de ni
meni, peste câțiva ani se facă cei mai bogațl în sată pe 
spinarea bietului poporă. La tăte acestea popa tace, 
căci elă ține de S. Scriptură: .iubiți pe inimicii voștri» 
și >multe’să năcazurile drepțiloră, dăr din tăte îi va mân
tui pre ei Domnulă ;* judele tace, că dăcă nu, nevastă-sa 
îșl pierde creditnlă la jupânulă Itzig; notarulă tace, căci 
Jidovulă e bună denunțiătoră, respective > patriotă." Așa 
dâră toți tacă âr Evreulă face cu poporulă cum îi place.

Dăr cum stămă cu administrația politică? Jude în 
comună se alege totdăuna acela, pe care-lă vrea d. sol- 
găbirău, d-lă notară și curțile, căci pe câtă este de mare 
vehemența acestora, pe atâtă este de mică inima condu- 
cătoriloră poporului nostru. Notari de Română în în
tregă ținutulă abia avemă vre-o patru, der și aceștia nu
mai așa o mai potă duce, dăcă să facă membrii pe la 
KulturegyleturI, căci dăcă nu, suntă șicănațl în totă mo
dulă, trași în cercetări disciplinare, pedepsiți cu bani și 
chiar suspendați și înlocuiți cu flămânzi, unelte ale stă

pânire!, cari se întrecă în »patriotismă« căutândă după 
„iredentiștr și în lună. Pe Săcașă avemă două stațiuni 
notariale vacante: a Cutului, pretura Cunția și a Ohabei, 
pretura Blașiu, doră de câte 4 său 5 ani, der nimeni nu 
se gândește să le restaureze definitivă. Ambele aceste 
posturi au fostă ocupate de Români, dăr fiindă aceștia 
suspendați, d-nii solgâbirăi i-au înlocuită cu Unguri fără 
de nici o alegere deși legea pretinde ca și substituții 
să fiă aleși de representanțele comunale respective. Aslfelă 
și postulă de notară cercuală din Cută, și celă din 0- 
îaba suntă înlocuite în modă arbitrară prin substituți 
de Ungură. Și pentru ca aceste posturi nu cumva să 
vină erășl în mâni românescl, fiindă alegătorii mai toți 
domânl, solgăbirăii respectivi nu admită alegerea sub 
pretextă că ’ncă nu s’a terminată procesulă notariloră 
sespendațl. Der nici acestă pretextă nu mai păte avă 
nici ună temei după ce d. e. depunerea totală din oficiu 
a notarului din Ohaba a fostă deja confirmată chiar și 
de tabla regăscă din Oșnrheiu, și cu tate acestea ale
gerea totă nu se face. Ore între representanții congre- 
gațiunii comitatense a comitatului Albei pentru ce nu se 
află nici ună omă, care cu ocasiunea cea mai de aprăpe 
să interpeleze pe d. v.-comite în causa acâsta?.... Amă 
ajunsă precum să vede în acelă timpă durerosă, când 
âmenii noștri nu mai cutăză nici a se respica în pri
vința drepturiloră, ce prin lege li se cuvină

Puțină și voiă termina. Cu comunicațiunea nu 
stămă mai bine. Nu-i vorbă, suntă drumuri bune și pe 
la noi, pe care țăranulă când e mai cuprinsă cu eco
nomia e silită să-și lase rostulă lucrului și să le așternă 
cu prundă că de nu, gorniculă nu mai ese din casa lui, 
ba de multe ori e .bătută și mânată chiară și de 
gendarml, însă aceste drumuri se facă totdăuna 
numai pe acolo, pe unde au să se preumble domnii cu 
dămnele loră. Săteanulă nostru mâhnită eselamă: ni-a 
dată firea cu îmbelșugare, dar ni-a răpită noroculă cu 
pofta desfrânată! £r când vede câtă este tratată de vi- 
tregesce în tăte părțile, mulțimea și greutatea dăriloră, 
cjice ca ună filosofă consumată: bună țâră, rea toumâlă I 

De va Z‘ce cine-va: voi Săcășeniloră, cari vă fă
liți cu locurile văstre frumăse și roditore, cum de și voi 
vă plângeți de neajunse ca acestea, n’aveți bărbați cari 
să vă drâgă lucrurile, cari să vă pună la cale trebile, 
voi cari sunteți încunjurațl de tăte părțile cu orașe, în 
cari să află totă felulă de institute de învățărnânlă, nu 
aveți bărbați de inimă, bărbați de bine, cari să vă lu
mineze, să vă deștepte? Unde vă este inteligența? unde 
vă suntă preoții, învățătorii, devotați nației și binelui 
comună?

Avemă și de acești bravi în sînulă preoțimei și 
învățătorimei dăr durere suntă prea de totă rari. In 
orașele de prin prejură suntă reuniuni însărcinate cu 
grija pentru meseriașii români, și încă de multă înfiin
țate. Dar câți ucenici, calfe, avemă de pe Săcașiă? I-ai 
pută număra pe degete, și totă să-țî rămână dege ă golă. 
Preoțimea de pe Săcașiă (onăre escepțiuniloră) nu se 
mai electrisâză de cuvintele nemuritorului Murășiană: 
> preoți cu crucea în frunte etc.a Invățătoriii și cei
lalți cărturari uită, că numai cu sacrificii mari să câș
tigă viitorulă unui neamă I

Incheiă adresându-mă cătră preoțimea, învățători- 
mea și cătră toți cărturarii și ămenii de inimă de pe Să- 
cașiu. Până când totă așa frațiloră? AidețI să punemă 
umără la umără, căci mare este tărîmulă de lucru și 
multă secerișulă, să mai lăsămă liniștea filosofică cu care 
priveamă până acum la totă ce să întâmpla, căci tjău 
dragii mei frați: ca moșulă o viâță a duce, a trecută!! 

____ S&căfianulă.

Proclamația prințului Petru 
Karageorgevicl.

In filele trecute amă comunicată, că Petru 
CarageorgevicI a publicată într’ună 4'an'1 rusescă 
o proclamația. Textulu ei este următorulă:

Frațiloră Sârbi! In filele cele mai grele și mai întu- 
necăse ale Sârbiei am venită înaintea văstră. La acestă 
pasă nu mă îndâmnă pretențiunl personale. După măr- 
tea părintelui meu am tăcută, căci ca nepotă ală lui 
Karageorgevicl aș fi avută unu dreptă să vă vorbescă. 
Nu-mi este iertată să mai tacă, ca să nu mă blasteme 
spiritele moșului, ale părintelui și ale eroiloră, cătjuțl 
pentru scumpa năstră patriă. Acum mâna asasinului a 
adusă pe Serbia la marginea prăpăstiei. Acum nu mai 
potă tăcea; vădă, că acei cari au aruncată scumpa năs- 
tră patriă până la abisă, nici chiar după catastrofă nu 
voră să părăsescă drumulă celă periculosă, prin care nu 
numai Serbia, ci totă poporulă sârbă e condamnată Ia 
peire. într’ună asemenea momentă ori-ce Sârbă ar me
rita imputări pentru indiferentismul^ său, âr nepotului 
lui Karageorgevicl nu îi s’ar putea ierta, dăcă n’ar pă i 
înaintea poporului său, nu cu pretențiile sale la tronulă 
sârbă, ce i se cuvine după dreptă, ci cu programa sa, 
ce ar scăpa poporulă sârbă din primejdia extremă. Cu 
profundă durere vădă deja de multă, cum fatala domnie 

a regelui Milană vă trage la marginea prăpăstiei, cum 
vă desface de legăturile seculare ale rasei și ale credin
ței și sapă nemilosă temeliile solide, pe care trebue să 
se clădâscă Serbia și fără care nu e posibilă existența sa.

Tote astea se facă pentru scopuri individuale, ego
iste ale nenorocitului monarchă, căci" elă n’are inimă 
pentru poporulă său, elă n’are rădăcini într’însulă, elă 
nu simte durerea lui, nu-i pasă de fericirea lui, nici de 
viitorulă lui. De multă privescă cu durere, cum Serbia 
este sistematică umilită, cum pe tronulă ei i se calcă 
în picibre constituția, cum se nesocotescă drepturile po
porului, cum se nimicesce credința ortodoxă, acăstă pia
tră unghiulară a naționalității ndstre, cum se deschidă 
porțile Serbiei corupțiunil, ce discompune spiritulă nați
onală, cum geme poporulă sub greutatea impositeloră, 
și tăte astea pentru interesele personale ale unui sin
gură omă, care-și.măuține puterea cu baionete îndrep
tate spre inima poporului. . . Am văzută, cum cei mai 
buni fii ai Serbiei suferă în temnițe, care ar fi loculă 
celă mai nimerită pentru asupritorii noștri; cum suntă 
goniți ca niște tâlhari și siliți să verse lacrimi, departe 
de patria loră, și să mânce pânea amără a exilu
lui. Tăie astea le-am văzută și tremură de viitorulă 
scumpei nostre Serbie! Cu tăte astea însă am speranța, 
că geniulă celă bună ală poporului sârbă se va deștepta. 
Insă din nefericire, față cu situația umilităre, în care e 
adusă Serbia, geniulă Sârbismului șl-a acoperită fața, pen
tru că poporulă sârbă n’a ferită pe geniulă său de ru
șinea cea mai teribilă: de perderea onărei, care este mai 
scumpă decâtă viâța.

Asasinului, care se află pe tronă, nu i-a fostă des
tulă să aducă peste poporulă sârbă tăte nenorocirile ani- 
loră din urmă; elă a mai avută îndrăsneala să lovâscă 
în față pe acestă poporă, să facă a’i amuți vocea onărei 
și a eroismului său, a acelui eroismă gloriosă de care 
amă putută fi mândri față cu lumea, cu amicii și duș
manii noștri. Asasinulă a adusă poporulă pănă aci, si- 
lindu’lă să degenereze într’ună bastardă ală familiei popă- 
reloră slave, să devie ună Caină slavă, să ridice mâna 
contra unui poporă-frate în momentulă celă mare și sfîntă, 
când acesta lupta pentru libertatea și unirea sa. Și po
porulă sârbă a devenită ună fraticidă ! Mâna celui Atot
puternică a impusă o teribilă expiare fratelui ucigișă. Der 
în acestă casă pedâpsa meritată aștâptă încă pe adevă- 
ratulă autoră ală acestei calamități. Și ea nu va întâr
zia să’lă ajungă. Acâstă pedâpsă — ea e trâba vdstră 
frațiloră I Voi trebue să vă sculați ca ună biciu ală lui 
DumneZeu, care să gonâscă din mijloculă vostru pe au- 
torulă tuturora nenorociriloră, pe asasinulă numelui și 
onorei vdstre...!

De voi depinde, frațiloră Sârbi, ca Serbia să se în- 
tărcă iarăși pe calea adevărată, ca să se însănătoșeze de 
rănile grele ce i s’au adusă. Dăcă v’așă vedea în pros
peritate, frațiloră Sârbi, niciodată nu v’așă fi pomenită 
de mine; din depărtare m’așă fi bucurată în fundulă 
inimii' de fericirea văstră și niciodată nu v’așă fi pome
nita de drepturile mele; aceste drepturi ar sta îngropate 
sub prosperitatea văstră, sub fericirea văstră, căci n’așă 
dori să turbură cu niscai pretențiunl mersulă liniștită și 
prosperă ală vieții văstre. Și acum ceră drepturile mele 
nu pentru putere, ci pentru binele poporului. La acăsta 
mă determină îndatorirea sfîntă, ce ’ml impune calitatea 
mea de Sârbă și nepotă ală lui Karageorgevicl. Este da
toria mea să viu în ajutorulă poporului, pe care ’lă vădă 
pe marginea abisului.

Frațiloră Sârbi! ScăpațI patria, câtă mai e timpă! 
Casa vi se dărîmă de susă...! Depărtați mâna, care o 
dărăpănă, pănă ce n’a avută timpă să sape cu totulă 
temeliile sănătase ale statului. Dăcă aveți trebuință de 
ajutorulă meu — vă stau la disposițiă,^ nu atâtă pentru 
drepturile mele, câtă în basa îndatoririi mele ca Sârbă și 
nepotă ală lui Karageorgevicl. Să ajutămă Serbiei, ca 
să ajungă pe calea adevărată, pe care va deveni iarăși 
raZimulă celă solidă ală Sârbismului și speranța Slavis
mului; ca să deviă iarăși patria buniloră gazde și a eroi
loră, cu nestrămutată credință în dogmele și tradițiile 
părințiloră; ca obrazu’i să strălucâscă din nou înaintea 
lumii și a popâreloră, precum de luminosă a fostă în di- 
minâța învierii sale. DumneZeu cu Noi!

Geneva, 1 (13) Ianuariu 1886.
Petre Karageorgevicl.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.«)

BELGRADtJ, 27 Februariu. — Garașanin, 
ministrulă-președinte sârbescă, a declarată re- 
presentantului turcescă, că Serbia respinge pro
punerile Turciei, fiindă că din partea Serbiei 
s’au făcută deja propuneri eu privire la încheiarea 
păcii, la care puterile europene au și consimțită. 
— Procurările de nou materială de răsboiu 
s’au sistată.

Editoră : Iacobă Muresianu.
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Curau! fi ia buraa de Viena
din 26 Februariu st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 104 20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95 30 
împrumutul^ căilorfi ferate 

ungare......................... 153.70
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . .100 50

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 114.75

Bonuri rurale ungare . . 104 75
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 75 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști..............................104.75
Bonuri cu cl. de sortare 104 75 
Bonuri rurale transilvane 104 75

Bonuri croato-slavone . . 104.75 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................99.50
Imprumutuld cu premiu

ung................................. 119 15
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 50 
Renta de hărtiă austriacă 86 15 
Renta de arg. austr. . . 86.20
Renta de aurd austr. . . 114 — 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 875 —
Act. băncel de creditd ung. 304.25 
Act. băncel de credită austr. 297.75 

• Argintuld —. — GalbinI 
i împărătesc!................ 5 94
i Napoleon-d’orI . . . 10.01 l/a 
I Măre! 100 împ. germ. . . 61.45 
i Londra 10 Livres sterlingc 126.05

Bwrati de ESneurescL
Cota oficială dela 13 Fevruarie, st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 91— 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 95— 95’/4

» convert. (6°/0) 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit tone, rural (7°/0) 102— 102 l/a

„ » (5°/o) • 85V< 86—
» urban (7°/0) . 98— 99—

> » (6%) • 91— 92—
> ’ (5°/o) • 82— 83—

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

< > » Națională —
Aură contra bilete de bancâ • • 161/4 16—
Bancnote austriaco contra aură. . - 201.— 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 28 Februariu st. n. 1886

Bancnote românescl . . . . Cump. 8 58 Vând . 8.62
Argint românesc . . . . . . > 8.50 • 8.55
Napoleon-d’orI................. . . » 9.97 > 10.02
Lire turcescl..................... . . • 11.22 > 11.32
Imperiali......................... . . » 10.20 » 10.30
Galbeni............................. . . » 5 90 > 5.95
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— ♦ 101.—

'Ruble RusescI................. . . » 123.— » 124.-
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

..imun^TT-.rnr..vtTTTT..:.^.„am.rrrTi,in..  .................. ...-. .r.-rnr...rrt.tTrn.•••••••.-ți...........

Bolnaviloru a le ajuta este prima înda- ; 
torire humană.

Bolnaviloru de poptu șî'de alte bolo vorft aduce mângăere următorole raporturi do locuire. Bolnavii de • 
«iffnrîîj c* voru mulțimi cn căldură aceluia, caro îi îndrumâză la loculu unde șl prin ce mijloce a dobândită lecuire. ; 
Raporturile de locuire flunffi urmate de eapresiunY de mulțămirc. — Repăoduecmă următdrelo : 1.) de către D-lii G- |î 
Fisehcr dela Dominiu laboratorlulu technicu în Trebitsch, caro comunică, că B’au lecuită do tuse ccrbicosă; 2.) dela j 
D-nu Dr. Adolf Hertzfeld. modica în Viena, UL, Viaductgasse 15, ccmnnică : „succesele adeseori probate la pațien- ; 
ții mei“ mă îndămnă, flindu acuma ou boluaviî a mo ruga pentru Iohauu Hoff sohos Malzostract; 3.) „De-orece Io- J 
hann HofTBChoa Malzeatract a avutu bucgosu favorabilă, îlu volu reoomânda ca farmacistă și altora chiar șl'prin me ; 
dicl. — H. Ozoppeltj fajm.“ •

De ți o recunăflcero a oacelentelorfi preparate D-v. din Malz nu este ceva rară, totu’șl nu potu întrolăsa ca- ! 
primarea celoi mai căldnroao mulț&miro pentru eacolentulu ofoctu alu proparateloru D-v. din Malz. Eu suferămu de ; 
o tuse cerbicdsa, și ’mi-s’a rocmandatu din partea unui prietinii bombonele D-v. din Malz. ’Mi-am cumpărată din- : 
lr'acestâ douăȚpungl, și deja după întrobnințarea nnei pungi a dispărută tușea cu totuiu. 'Mi osto de-o bncuriă do • 
osebită de-a putoa constata acăata,0și nu volu întrolăsa recomandarea fabricateloru D-v. și mal departe. [Recoman- î 
dîndu-mă D-v., aemnezu cu distinsă stimă Gustav Fischer, laboratoriu chom. tochu., Trebitsch 8 Fovruarin 1885. •

Suferă, șl ca sfi-ml redobândesc!! sănătatoa V<5 rogu cu ouore, ca so’ml trimiteți 10 butelii bere^din estrac- • 
tulă dotMalzu, caro am probat’o de atâtea ori la pațienții moi. Dr. Adolf nerzfcld, Viena, III., Untero-Vladuct- : 
gijwe 15, în 9 Fovr. 1885. •

De vreme ce am trebuință acasă pentru familia mea de lohann HofTaches Malzestract-Gosundlieitsbicr, prin : 
oara de faptă amu unu resnltatu fayorabilă, amu fostu și Biiută ea farmaalstc* necesitată a-o recomanda prin D-nll > 
medici și la alte case. :

SMaz-Rdgen 4 Fovruarin 1885 HnffO Croppelt, fârmaciatu.

D-lui :

IOHANN HOFF,
prin învențiunea dupe numele său așa numitelorii lohann HofTsche Malzestract- : 
Heilnahrungs-Prăparate, c. r. consilieră, posesorii ală crucei de aură cu co- : 
rână pentru merite, cavalerii ală mai multorii decorațiuni înalte prusiane și •' 

germane, la Viena, fabrica: Grabenhof, Brăunerstrasse No. 8. ;
OBSERVARE. T6te publicațiunile pentru preparate diu estractii de Malzii : 

suntii imitațiunl, ceea ce bolnavulă și mediculu trebue să aibă în vedere. Ca : 
semnă ală veritabilității trebue să se a(le pe preparatele din Ma’z ale lui Io- j 
hann Hoff ca marcă înregistrată (Schutzmarke) portretuiă inventatorului și is- j 
călitura lohann Hoff. Sub 2 fl. nu să espedeză nimică. — Tote localitățile : 
pentru desfacere suntă autorizate printr’ună afișă litografată și colorată. ;

Deposite principale: Brașovă la Demeter Eremias; Bistrița: Cari : 
Nussbăcher; BucurescI: Jul. Ed. Rissdorfer, Fr. Bruss, farm., Gustav Rietz, :: 
MaatinovicI; Sibiiu: C. Bugarski, I. B. Misselbacher sen., Franz Jahn Sohne; ; 
Mediașă: Cari Breckner; M.-Vâsârhely: Max Bucher, Cari Hutflesz; Sighișâra: • 
Franz Jos. Schuster, farm., Jos. B. Teutsch; Sz.-Szt.-Gyorgy: Bârabâs Ferencz i 
farm. ?

2—5 25 Dec. 17 Ian. 24 Ian. 28 Febr. 28 Martie nou, ■

I

OCaSIUNE
pentru a cumpăra eftină o parte din mărfurile, ce le desface firma

*0 S HSÎ
în marele Magazinu de Mode și Confecțiuni pentru Dame

—' In Brașovfi, Piața mare - - ------

Mare alegere în stofe de rochii pentru Dame s. a. Beige, Lo
den, F e u 116 e, Cachemiră, Pretonă de spălat, Satină, H 
Wattmulă și Postavuri, precumă și Mantile pentru pldiă I 
și Paltdne (Hăinuțe) pentru

„sesonulu de primâvară/£ I
ce să apropie. B||

Din causa comandeloră mari ce amă făcută pentru mărfuri 
indigene și streine, și a lipsei de spațiu în locală suntemă siliți a 
vinde cu prețuri fdrte eftine.

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețirl se aedrdă următdrele rabate:

4>ittU.ITTT~

mai susă.

Pentru repețirl de 3— 4 ori .............................. 10° Q
H 5— 8 n ..... • 15° o
n h n 9—11 n • • • • • 20° 0
n n n 12—15 H ............................................................. . 30° o
V H n 16—20 5? • 40° o

Dela 20 de repețirl în susă . 50° 0
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

cele însemnatevoiri și reduceri și peste

Vnu fai»i
SISTEMULU TOPEAM CU 14 PÂNZE. —

Totîi acolo se mai află unii
o

-

8

Pivniță și terenu liberu | 
în cari se primescă totu felulti de mărfuri, pe cari 
la casă de lipsă, se vorti da și împrumuturi. M

Condițiunile să se întrebe la „Albina“ insti- 
tută de credită și de economii, filiala Brașovu. X

5 -8 J. D. X
X

Avisu d-loru abonați!
9

De ore ce multe din adresele, ce domnii abonați le insămnă pe 
cuponulă mandateloră poștale, său că nu suntă destulă de esacte, său 
că nu se potă bine descifra, rugămă pe acei D-ni prenumeranțl, a că- 
roră adresă nu ar corespunde, ca să binevoiască a ne face câtă mai cu- 
răndă cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtă să p6te mai 
lămurită.

ADMINISTRATIUNEA „GAZ. TRANSA

Nro. 515, 1886.

Publicațiune!
în sensulă ordinațiunei înaltului ministeriu reg. ung. de înterne 

ddto 24 Noemvrie 1885 Nro. 62,693/VII. 1885; în sensulă art. delege 
XXI. din 1848 și în sensulă ordinațiunei înaltului ministeriu reg. ung. 
de înterne ddto 6 Iulie 1874 Nro. 26,559 se aduce spre cunoscință ge
nerală, cumcă să interzice cu t6tă strictețea purtarea sub orice feliu de 
pretextă a insigniăloră streine, precum: steaguri etc. etc., conceijânduse 
prin urmare numai folosirea stindardului națională ung. și insigniiloră 
imperiale unguresc!.

Contrafăptuitorii să pedepsescă în sensulă amintitei ordinațiunl cu 
ună arestă până la 15 ȘÎ cu 0 pedeapsa banală până la 100 fi. v. a.

Brașovă, în 17 Fevruarie 1886,
2—3 Căpitanatulu orașienescii.

EQUÎTÂBLK 
Societate de asigurare pe viața New-York 

întemeiată în anu\u 1859.
Capitală de asigurare 1884 până 31 Decemvre . . . fl. 788.993.384
Averea societății „ „ „ „ ... „ 148.312.910
Reserva câștigului „ „ „ „ ... „ 26.733.223
Asigurările cele nouă făcute în anulă 1884 ... „ 216.436.495

Intregă câstigulă să ’mparte între cei assigurați.
Ori ce poliță devine dupS trei ani necontestabilă-

Representarea generală pantrn Ungaria.
3 — 10 Budapesf, VI Andrâssy strasse 12.

Tipografia ALEXI Brașovă.


