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Brașovul 15 Martie 1886.
In adunarea deputațiloră din Viena s’a. des 

bătută in cplele d‘n urmă legea budgetară. Se 
ținură cu ocasiunea acesta discursuri de mare 
însemnătate, cari aruncă multă lumină asupra si- 
tuațiunei interidre din partea de dincolo a mo- 
narchiei austro-ungare.

Cea mai mare sensațiune a făcut’o fără îndoială 
discursulu prințului Alois Liechtenstein, care a 
surprinsă camera cu declarațiunea categorică că, 
după a sa firmă convingere, cestiunea națională 
în Boemia nu se pdte resolva decâtă prin aceea 
că de-o-parte se va restabili dreptulă publică ală 
regatului Boemiei, redându-se acestui regată ve
chile libertăți confirmate de repețite ori; de altă 
parte prin aceea, că se voră da garanții mino
rității germane în Boemia întroducându-se în dietă 
în tdte cestiunile, cari atingă naționalitatea, vo- 
tulă curiată, așa numita „itio în partes“, ca să 
fiă apărată minoritatea de maiorisare.

Câtă pentru cestiunea regulării dreptului de 
limbă, prințulă Liechtenstein recundsce, că ea 
este fdrte încurcată, dedrece mai întâiă trebue 
să se scie, ce întră în competența dietei, ce în 
a Reichsrathului, ce în a esecutivei și ce într’a 
legislativei. Elă recundsce, că cuventulă „limbă 
a statului1' nu este bine alesă, căci pdte duce 
la neînțelegeri. In fondă, adauge prințulă, sun- 
temă toți înțeleși, că statulă modernă într’o îm
părăția poliglotă, ca noi, are lipsă de ună mij- 
locă comună de înțelegere, și aedsta o recunoscă 
și popdrele slave, cari voră contribui însăși ca 
să se resolve aedstă cestiune.

Organulă Cehilor, 
țămire declararea, 
stein, L.— 
nemți, deși 
mistă, 
emiei se va 
din pălmi.

Omeni

loră să-șî ridice glasulă bărbații de stată ai României; 
pe când mai deunătjî „Gazeta*  se mișca pe o basă bună, 
acum abia după câteva luni și-a schimbată atitudinea 
și a începută a adopta punctulă de vedere ală dușma- 
niloră.“

„Nu ceremă noi patriotismă mare dela d-lă Aurel 
Mureșanu, atâta însă totuși putemă pretinde, ca să-și 
escuse celă puțină importunitatea (molestarea) când se 
tacă astfelă de interpelări în parlamentele stateloră stră
ine, cum a fostă și a lui Kogălniceanu, că nu scimă, ce 
ar fi atunci, decă s’ariî amesteca state mai mari în afa
cerile ndstre interne cu aceeași cutezanță ca și d-lă 
Kogălniceanu.

„Ore ce ară 4'ce diarele ndstre române decă și noi 
amă face asemenea? De sigură că ară atăca cu înverșu
nare parlamentulă maghiară și ară vorbi și s’ar lupta 
în

„Politik“, salută cu mul- 
ce-o face prințul ă Liechten- 

unulă din conducătorii conservativiloră 
mărturisesce, că nu este așa opti- 
crdtjă, că dreptulă publică ală Bo- 
putea restabili așa numai câtă dai

ca să

în

favorulO intereselorii României/
»Ne-amă obicinuită a vedâ pe naționaliștii noștri 

tabăra dușmaniloră statului. <
Ce amu <jisă noi, ca „Ellenzdk" să vină și 

ne acuse, că amu părăsită basa pe care amu

practici, cum suntă, politicii cehi 
Țică așa cătră conservativii nemți: după ce 
odată voiți să stabiliți limba germană a statului 
deși nu cu numele, dăr cu sensulă, ar fi bine 
ca pentru împăciuirea imperiului să ne ajutați 
de a estinde demnitatea și 'competența dietei 
boeme; ddcă ni s’ar concede o lege electorală 
liberală și ni s’ar reda dreptulă de a-și alege 
dieta deputați pentru Reichsrath, ce i s’a luată 
la 1873, atunci amă pută și noi primi propu
nerile conservativiloră ca să se ficseze prin lege 
unele privilegii ale limbei germane. La din 
contră, nu ne învoi mă.

Dintre celelalte discursuri suntă mai remar
cabile vorbirea ministrului de finance Dr. Duna- 
jewski și aceea a conducătorului Nemțiloru cen- 
traliști moderați Dr. Herbst. Se înțelege, că ve
derile loră diferă tare una de alta. Ministrulă 
Dunajewski a făcută importanta declarațiă, că 
principială pe care se întemeiază monarchia nu 
sufere ca guvernulă să iâsă numai dintr’o singură 
partidă, ci trebue să stea peste partide; guver
nulă actuală stă neclintită pe acâsta basă și va 
conduce mai departe afacerile statului, fără a 
procede după sabldna constituțională.

Dr. Herbst susțină din contră, că așa nu 
mai merge fără periclitarea intereseloră statului.

Vomă vedâ!

să 
stată mai ’nainte ?

Amă cjisă următdrele:
„Discursulă d-lui Kogălniceanu 

este ună actă de acusațiune înaintea 
publice europene în contra șovinismului ungurescă, 
care, persecutândă pe Românii din Arddlă și 
Țâra ungurâscă, amenință totodată și pacea și na
ționalitatea poporului din statulă română, vecină.11

„Era timpulă să se ridice odată și o voce 
din sînulă bărbațiloră de stată ai României în 
contra acestui șovinismă, care nu mai are pă- 
rechiă în Europa. “

Amă dori să ne spună cei dela „Ellenzâk“ 
prin ce cuvântă din cele citate, amă recunoscută 
bărbațiloră de stată ai României îndreptățirea 
d’a se amesteca în afacerile ndstre interiore?

Amă vorbită de „șovinismulă maghiară fără 
părechiă" și amă 4’sd că bine a făcută d-lă 
Kogălniceanu, că și-a redicată vocea contra lui 
înaintea opiniunei publice europene.

Dăr amă și arătată motivulă pentru care 
aprobămă faptulă D-lui Kogălniceanu, accentu- 
ândă că șovinismulă maghiară merge așa de de
parte încâtă „amenință și pacea și naționalitatea 
poporului din statulă vecină română/1 Este dre 
„pacea și naționalitatea“ poporului din România 
o afacere interidră ungurâscă?

Pdte însă că cavalerii KulturegyletistI dela 
Clușiu să ne ia în nume de rău c’amă aprobată 
în genere combaterea șowmsmwVm loră din par
tea d-lui Kogălniceanu. 
nealoră de când șovinismulă ungurescă este parte 
integrantă a statului și a constituțiunei ungare?

Ddcă d. Kogălniceanu ar fi (Țsu, că nu e 
bună legea municipală a d-lui Tisza, din causă 
că e făcută numai și numai pentru întărirea despo
tismului ungurescă, atunci amă fi (Jisă că dreptate 
are, dâră să ne lase să-o combatemă noi cum 
vomă pută, ca să nu-și atragă Imputarea, că se 
amestecă în afacerile ndstre interidre!

Dăr d-lă Kogălniceanu nu s’a ocupată de 
locă de afacerile ndstre interidre, ci numai și nu
mai de urmările rele ce le are șovinismulă un- 

• gurescă și pentru România. A vorbită așaddr 
de-o afacere care eminamente privesce pe Românii 
din România și a făcută numai atenți pe Un
guri, ca să ’și deschidă mai bine ochii, căci mai 
suntă și alții în lume afară de ei, de cari trebue 
să țină contă.

în fondă 
opiniunei

Voci ungurescl.
„Ellenzdk11 dela 24 Martie, reproducândă 

unele părți din articululă de fondă ală „Gazetei 
Trans.“ dela 9 (21) Martie privitorii la interpe
larea d-lui Kogălniceanu, în causa espulsațiloră 
ardeleni, face următdrele observări:

»La începută, „Gazeta" așa (Jicendâ a protestată 
în contra amestecului altora în afacerile nâstre interne, 
acum (|ice, °ă a venită vremea, ca în interesulă frațiloră

nulă română la aceste tractări prin ambasada 
din Viena. Guvernulă română încă n’a răspunsă 
la acdstă propunere.

De altă parte „Allgemeine Zeitung" din 
Munchen într’o telegramă din Viena totă dela 
23 Martie 4>ce că, cu tdte soirile contra^icătdre, 
după cum suntă din isvoră română său ungu- 
rescă, atâta e sigură că tractările se voră face 
în Bucuresci, unde se va trimite ună delegată 
austriacă, și voră începe în a doua săptămână a 
lunei viitore. Tractările se voră face fdrte re
pede, dedrece România a hotărîtă definitivă să 
aplice tarifulă autonomă după ună termină de 
40 de dela espirarea convențiunei esistente, 
ddcă până atunci nu se va încheid o nouă con- 
vențiune. Greutatea principală o formdză ces- 
tiunea lăsării viteloru române în Austro-Ungaria. 
Fără acdstă concesiune nu se pdte cugeta la o 
reînoire a convenției; dăr tocmai în acestă punctă 
se deosebescă interesele austriaco de cele un
gurescl.

Să ne spună dum-

SOIRILE DILEI.
Cu începutulă anului școlară 1886/87 (1 Septemvre 

în scdlele reale militare, 18 Septemvre în casa orfanală 
militară și în academiele militare) suntă de ocupată în 
institutele militare de educațiune și de cultură vr’c 310 
locuri erariale fără plată și cu jumătate plata, locuri 
fundaționare și cu plată. Anume: 25 în casa orfanală 
militară, 180 în anulă ânteiu, 25 în anulă ală treilea 
ală scOleloră reale inferidre militare, 80 în anulă ântâiu 
ală academieloră militare și adecă: 40 în academ mi ai 
litară din Wiener-Neusladt și 40 în academia militară 
tehnică din Viena. Petițiunile se adresâză comandeloră 
districtelor!! de întregire, ale pieții, fortăreții și de corpă 
(militare) în lunile Martie, Aprilie și Maiu 1886.

—x—
In Brașovulu-vechiu grasăză,. vărsatulă mică (poja- 

rulă) .între copii dela 5—10 ani. Peste 40 de copii 
suntă bolnavi de acăstă bălă.

—x—
spioni, despre cari ama amitită erl că s’a 

Himodfl (cerculă Kapuvar), suntă frații
Cei trei 

dată de ei în 
ldnă și Mihaiu Rapcici născuțl în Kuli, dăr cu locuința 
în Novi. și Anton Stiglin. S’a dată de ei tocmai când 
luau schițe topografice. Insoțitorulă loră Pavel Ivanovici 
a fostă rănită greu, nevoindă a da de bună voiă celoră 
ce i-au atacată documentele? Comitatele Eisenburg, Zala, 
Vesprim, Raab, Wieselburg și Pojună au fostă încunos- 
ciințate ca și ministrulă de interne despre acestă casă. 
Spionii se urmărescă.

A mai «pricopsită*  ministrulă Tfefort pe preoții 
gr. or. Daniiltî Petea dinFuzesd și Ștefană Florea din 
Fegyer cu câte 50 fi. — j£rtă-le loră, Domne, că nu 
seiu ce facă!

—x—
Din Deșiu ni se scrie, că în locuiți scălei române, 

care a arsO, Românii de acolo după incurgerea oferteloră 
benevole îndată voră începe edificarea unei nouă scăle 
corăspunQătăre.

—x—
O cestiune fdrte delicată s’a pusâ pe tapetă de 

plebanulQ rom, cat. din Șimleu cu ocasiunea unei adu
nări orășenesc!. Observândă acesta, că mulțl dintre 
creștinii fiăcărei confesiuni, chiar și Dumineca și în cjile 
de sărbători când se oficiază liturghia, bău prin bordeele 
Jidaniloră și horindă dealungulti stradeloră conturbă li
niștea ce trebue să fiă respectată în acelă timpă, a fă
cută propunerea: »ca în timpulă c-âtă se servesce cultul 
divină să nu se văntjă nimică.*  Acăstă propunere s’a 
și primită și a adusă cu sine efecte înbucurătOre, căci 
de atunci în Dumineci și sărbători sub timpulă cât se 
oficiază în biserică, domnesce o liniște și ordine bună, 
care dau ună caracteră festivă (JilelorO de sărbători. 
Etectulă bună ală acestei propuneri s’a arătată și do
vedita în destulă, căci promulgându-se și pusă fiindă în 
vigăre în prima Duminecă s’au văzută la biserică toți

Negociările cu România.
Oficiosul!! „Fremdenblatt" dela 23 Martie 

din Viena scrie, că guvernulă austriacă s’a ală
turată definitivă la vederile guvernului ungurescă. 
ca tractările asupra puncteloră principiare ale trac
tatului comercială și vamală, ce se va încheid 
cu România, se voră face în Viena, de drece e 
cu totulă de ajunsă să fiă representată guver-1 „species forensis*,  cari pănă atunci horău prin cârclme,
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și au ascultată liturghia pănă în fine. Acâsta amil ținut’o 
de lipsă a o arăta, ca prin ea să atragemă atențiunea 
preoțiloră noștri români de pe sate, rugându-i ca și 
dânșii considerând’o din punctă de vedere morală să o 
Introducă pe acolo pe unde până acum lipsesce.

—x—
Poșta din Timișâra a fostă jăfuită de nisce Țigani. 

Pagubele, neconstatate încă, suntă enorme.
—x—

Ni se scrie din Lugoșu, că la 19 Martie n. tribu- 
nalulă d’acolo a condamnată la mârte prin spâncjurare 
și la cheltueli de judecată pe Serafimă Lupulescu din 
Dubești, cerculă Făgetă, pentru că în nâptea de 21 Sep- 
temvre a. t a omorîlă pe Vichentie Lera și pe soția 
Iui Maria Lera, amândoi din Dubeșțl. Atâtă apărătorul^ 
condamnatului, câtă și procurorulă au apelată la Tabla 
regâscă.

—x—
.România» află, că Academia Santonă din Rosan 

(Francia) a decretată d-lui Ionii Rădoi, directorulă .Re
vistei Literare», titlulă de membru onorifică ală ei. 
Dintre Români, d. Macedonski este încă din anulă tre
cută membru titulară ală acestei instituțiunl recunoscută 
de guvernulă francesă și în sînulă căreia figurâză Fran- 
țois Coppâe, Sully Prudhomme și o mulțime de alți 
bărbați iluștri ai Franciei

—x—
Societatea dramatică din București a primită pro

puneri să mârgă la Cernăuți, pentru ca să dea câteva 
representațiunl la teatrulă d’acolo.

—x—
Ni se scrie din Serbia, că la 2 Martie au fostă 

tmpușcațl lângă Zăiceri doi feciori români, supuși sârbi, 
din causă că în timpulă răsboiului sârbo-bulgară au de
șertată din armată. După ce li s’a cetită sentința, fură 
luațl în mijloculă unui careu de soldați cu baionetele 
în pusei întârse spre condamnați și astfelă fură' escor
tați prin orașulă Zăiceri până la câmpă. Ună preotă 
i-a însoțită până la grâpă, unde au fostă împușeațl.

—x—
Din Petersburgu se telegrafiază, că directorulă Si

nodului, Sabler, plâcă din ordinulă Țarului la Constan- 
tinopolă, spre a cerceta întru câtă suntă întemeiate sgo- 
motele, că patriarchulă greco-orientală are de gând să 
se apropie într’o formă ârecare de Biserica catolică. 
Dâcă se va adeveri acâsta, atunci Sabler împreună cu 
ambasada rusă va lua imediată măsuri pentru a se evita 
acestă periculă ce amenință religia greco-ortodoxă. Tri- 
misulă Sinodului mai e însărcinată să facă pe Portă a 
permite să se înființeze ună internată clericală rusă în 
Constantinopolă.

—x—
Teatru Germanii. »Die Ahnfrau“ de Grillparzer a 

fostă jucată spre mulțămirea publicului. D-lă Pappenheim 
(Iaromir) ’șl-a jucată fârte bine greulă său rolă, d-ș6ra 
Felsman (Bertha) a jucată cu farmecă și cu pasiune, 
d-lă Bocka (Borotin) minunată, d-lă Furst (Gunther), dir. 
Remay (Beleslaw) și d-lă Ferryberg (căpitanulă) au ju
cată corectă, d-lă Wurm (Walter) pre cu pasiune în mi- 
culă său rolă. >Die beiden Wenzel*  de Mannstădt și 
Lindau a avută ună bună succesă, fundă că are multe 
situațiunl vesele și glume. Dir. Remay (Wenzel I.) a 
fostă plină de umoră și cupletulă «Privelegium» a tre
buită să-lă repete de mai multe ori, d. Wurm (Wenzel II.) 
a jucată cum trebuia, d-șâra Fischer (Fanny Schiller) a 
dovedită siguranță ’n jocă și a fostă desă aplaudată, 
d-lă Ferryberg (Schusserl) și d-lă Furst (Ungern) au fostă 
plini de comică Bine au fostă cântate și celelalte 
cuplete.

*) Publicarea s’a amânată din causa lipsei de spațiu.

Kossuth și temea româna.
(Fine.)

Despre aceea sunt pe deplină convinsă, că acea 
cale, pe care a apucată D-lă Szathmarg și reuniunea de 
ajutoră din Deva, nu voră putea scăpa maghiarismulă 
periclitară de valachisare, cu atâtă mai puțină voră pute 
remaghiarisa comunele deja valachisate.

Meritulă și folosulă acestei mișcări este de a se 
căuta în împrejurarea, că a atrasă atențiunea publică asu
pra cestiunei

Eu potă afirma cu siguranță, că singuraticele aju
torări intenționate de reuniunea din Deva nu voră putea 
conduce la resultate sociale. Tinerii cari voră primi 
instrucțiunea maghiară, se voră aședi prin alte părți 
și astfelă la remaghiarisarea comuneloră valachisate, nu 
se potă lua în considerare; sâu că mergă acasă, și în 
casulă acesta uită și ei limba învățată în scâlă și voră 
vorbi âr limba familiei și a comunei loră.

Ce privesce punctnlă D-tale de vedere, vădă că 
D-ta ții instrucțiunea poporală organisată de singurulă 
remediu.

Omulă, care din orice incidență amintesce instruc
țiunea poporală, dice ună lucru la care eu ori când voiu 
răspunde cu ună fârte evlaviosă «amină.»

Deârece însă în specială e vorba de susținerea na
ționalității și de recâștigarea terenului națională pierdută 
mărturisescă, că eu unulă, nu credii ca scopulu acesta 
sâ se pâtă ajunge singură numai prin scâlă.

Fiece plană de s’ar statori spre ajungerea acestui

scopă, se înțelege că din acela instrucțiunea poporală or
ganisată nu va pută lipsi. Le-am scrisă aceasta și 
D-loră Szathmary și Gyorgy, și încă și aceea, că deârece 
copiii învață o limbă mai ușoră jucându-se, eu (ca și 
d-ta după cum vădă din replica D-tale ce ai publicată) 
pună ună deosebită pondă pe grădinile de copii (scâle 
Froebefiane,) dăcă nu așă presupune, că degenerații din 
comitatulă Huniedârei s’au valachisată nu numai în pri
vința limbei, der și în privința datineloră, că adecă lo- 
cuescă nu compactă în comune rurale, ci risipiți pe mo
șiile loră.

Dâr când se recomandă în cestiune de limbă 
și naționalitate, ca uniculă preservativă său chiar 
medicamentă, instrucția poporală, eu întrebă, cred! 
oare d-la, ca copilulă, care ’nvăță numai în scdlă un- 
guresce, se va maghiarisa, și Maghiaro va rămânea în 
totă viâța sa, dâcă—din momentulă ce ese din șcălă, în 
viâța familiară la vatra părințească și mai târdiu în mij
loculă ocnpațiuniloră sale dilnice și a atingeriloră sate 
sociale — aude vorbindu-se numai românesce, și elă în
suși este silită a se adresa românesce cătră părintele seu 
și cătră maică-sa, cum s’a dedată, de când scie vorbi ?

Ei, o credl d-ta asta ? Eu nu o credă. Numai 
prin școlă o limbă nu pâLe deveni limba, cu care ai să 
trăescl.

Să nu ne faeemă ilusiunl. Școala desvâltă mintea, 
dă cultură. Dâcă trăsura misteriosă ale deosebileloră 
specii din genus «homo», pe care noi o numimă națio
nalitate, în cele din urmă este fârte independentă de ceea 
ce la omulă celă mare se numesce cultură. AduțI 
numai aminte de timpurile, în cari cele mai culte clase 
ale rassei ungurescl cu câtă plăcere s’au desbrăcată de 
limba ungurâscă, câtă de ușoră s’au desbrăcată de na
ționalitate și cu câtă greutate să introducă în ea din nou. 
Cui putemă mulțămi, că limba, naționalitatea nâstră nu 
o-au ștersă potopulă desnaționalisărei? In analisa din 
urmă totușă poporulă a fostă, deși în privința culturei 
a fostă provăcjută de totă mașteră. Decă nu rămânea 
la poporă în viâță limba ungurâscă, după ce a murită 
ea in cele politice, cu greu ar fi rămasă ceva Academiei 
de cultivată.

Decă rămășița catorrhineloră fără codă (lipocercae) 
care se numesce omă, decă ea ar pretinde pentru sine 
escepțiune de sub legile dumnetjeescl sisteme universale, 
care după Harvey nu lucră după voință specială, ci după 
legi universale, ași dice: e grozavă legea după care in 
privința rassei și a naționalităței civilisația nu are putere 
de asimilare față cu rassele necivilisate. Unde se întel- 
nescă, aceia, decă dă înainte in mase mari, estermină 
pe acestea, tocmai pentru că nu le pâte asimila. (Pildă : 
Maorii în Australia, și Indienii în America de nordă). Ce 
e dreptă noi nu vomă sterpi pe ValachI în Ardeaiă, căci 
nu o putemă face acâsta, căci ei suntă mulțl; una e 
fără îndoială, față cu noi nu superioritatea culturei loră 
dă naționalității loră puterea de a contopi pe Unguri (căci 
ei stau așa de interioră în cultură, încâtă nici preoții 
loră nu sciu ceti toți). Acolo e Mănășturulă dela Clușiu 
citată și de d-ta. Dâră învețătura valachă a poporului 
a susținută alipirea cea nefrântă cătră limbă și națiune, 
încâtă nu ’șl-au însușită nici o bâbă din limbă ungurâscă 
dela cetățenii din Clușiu, deși ei sunlă legați de Clușiu 
cum s’ar cjice; i a susținută muierea valachă, mama va
lachă, viâța valachă în familie, vatra valachă.

Sigură e, că fără cultură rassa nâstră n’are viitoră. 
Necuitura însă nu omâră naționalitatea. Națiunea da, 
der naționalitatea ba.

Și fiind că rassa nâstră ca națiune numai prin 
cultură ’și pâte asigura viitorulă, eu cjică, să desvoltămă 
cât mai multă energiă pentru educapunea rassei ma
ghiare, pentru cultura ei maghiară. Și confesiunea cal 
vinistă maghiară,§ care trece preste 2 miliâne suflete, 
bine să mediteze, și «religiunea maghiară», care ar pută 
fi puternică razimă ală naționalităței ungurescl, să nu 
fiă dată periciunei pe câmpia din Ardâlă, să nu cadă pradă 
în ghiarăle „religiunei valache." Altă sufletă a fostă în 
străbunii aceia, cari au zidită fortărâță tare reforma- 
țiunei în patria nâstră, și au șciută da peptă cu stipu- 
lațiunile din Viena și Lintz. Repetă, să desvoltămă tâtă 
possibila energiă pentru crescerea poporului, să nu cre- 
demă însă că cu acâstă unică unealtă vomă remaghiarisa 
pe cumetrii valachisațl. Spre acestă scopă trebue să 
creămă centre maghiare, cari pe cale socială să înfluin- 
țeze asupra acțiunei scâlei, după cum plâia și rada sâ- 
relui înfluințeză asupra sămenței. Să îngrijimă de vatra 
familiară, de contactulă socială, și interesele materiale să le 
aducemă în legătură cu interesele naționale, și să coor- 
dinămă viâța și scâla. Și în esecutarea acestora să ce- 
remă sfată dela împrejurări după referințele locale. După 
a mea părere în acâstă afacere nu se pâte generalisa 
teoria.

D-ta (JicI: acâsta nu pâte fi chemarea reuniuniloră, 
acâsta e chemarea națiunei. Este așa, însă națiunea 
acâsta a s’a chemare în practică numai pe calea reuni
uniloră o pâte îmbrățișa; căci după ce popii străini au 
băgată în capulă regelui Ștefan imposibilitatea politică, 
devenită maximă de stată, că țâra cu o limbă, este țâră 
slabă, și au putută mijloci, ca în locuia limbei naționale, 
cea latină să devină limbă de stată; străbunii noștri 
secuii întregi au negligală interesele nâstre naționale, pe 
cândă atunci generalisarea loră ar fi fostă lucru ușoră, 
fără a întîmpina celă mai mică resensă, acuma este im- 
possibilitate a repara cele neglese. Acuma nici nu mai 
putemă cugeta, nici nu mai trebue să cugetămă la aceea, 
ca națiunea prin puterea guvernului sâu prin lege să se 
pună între veninâsa sărutare a popei de valach, și între 
acei Maghiari, cari de acelă venină nu se lapădă nici ca 
boulă de podbalulă celă veninosă. Națiunea numai pe cale 
socială pâte îmbrățișa acâstă afacere, așa dâr pe calea 
de reuniuni.

Și ca să o pâtă îmbrățișa, trebue să i se pre- 
sente lucrulă în formă concretă. Spre aceasta, după pă
rerea mea se recere o muncă prealabilă, pe care o 
pâte împlini numai zelulă unoră bărbați de inimă. Tre
bue hotărîtă terenulă de acțiune, trebue indicate locu

rile, cari voră forma obiectulă de acțiune, compuse apoi 
datele statistice speciale, nu numai după populațiune, ci 
și după starea economică, după câștigă, apoi trebue să 
fimă în curată cu elementele, pe cari ne putemă răcjima, 
cari suntă pedecile, cari trebuescă învinse, cari sunlă 
trebuințele, și cari modalitățile indicate de referințele 
locale. Numai pe basa acestora se pâte face ună plană 
despre lucrările speciale, cari ar fi să se separeze apoi 
după lucruri și după grupe. Acestea apoi ar trebui pu
blicate spre a escita interesulă publică, și în cele din 
urmă publiculă interesată ar trebui convocată la adunare 
imposantă, spre a organisa acestă plană.

După a mea părere ar fi să se urmeze sâu in chi- 
pulă acesta, sâu dâcă nu, atunci să se apuce cineva cu 
dărabulă — din casă în casă, de pildă: aci este Tolor. 
Aci lipsesce asta, este desideratulă acesta, să faeemă 
acâsta, să se provâee interesulă generală asupra lucru
lui, decă casulă specială e de natură ca să pretindă su- 
cursulă publicului, și dâcă nu e, să se pună pondulă 
pe o intreprindere basată pe interese materiale, ceea-ce 
eu o țînă mai sigură și mai cu efectă în cele mai multe 
cașuri, și acesta cu atâta mai vertosă, cu câtă o între
prindere productivă, după cum este și remaghiarisarea 
sâu formarea de centre pentru salvarea și desvoltarea 
celoră esislențl deja, se pâte face prin mijloce ausiliare 
(institute pentru copii mici, educațiune, instrucțiune etc.) 
cari, după cum stau adl lucrurile se voră realisa prin 
colecte în modă nedefiniată.

Cu ună cuvântă: trebue să se lucre după ună plană 
binecugetată, altcum tare mă temă, că o vomă păți ca 
cu stârpirea phylocserei la Panciova. Vomă arunca banii 
și phylocsera totă va rămânea. Kossuth.

0 esecutare la morte -).
De pe valea Bistriței, 6 Martie 1886.

«(Retipărirea e oprită!)»
Deși nu ’mi place a scrie în diare și deși am ab- 

qisă de multă pentru a lua condeiulă în mână ca să 
mai scriu în publică, totuși rău și comică se jâcă sârtea 
cu mine. Am ajunsă ârăși ca să admiră dreptatea axi
omei: „Omulă propune, Dumnezeu dispune4. Ce sei 
faci 1 Suntă în lumea asta motive așa de tari, câtă te 
împingă in modă fatală să faci unele fapte, ce de multe 
ori ai afirmată că nu le vei face. Așa am pățită și eu 
de astă dată. De multă nici nu mai vrâu să scriu în 
diare, fiă politice fiă de altă categoria. Der să nu gân
diți pentru aceea că n'așă ceti diarele. Omnes Dei Deae- 
quc hoc avertantl Le cetescă din dâscă în dâscă așa 
precum cetescă preoții ceiibl de cu gustă romanurile și 
novelele, âr cocânele poesiile erotice, în cari în tâtă strofa 
poețelulu face să se audă cuvintele: sărută, scumpă, în- 
geră, te iubescă ș. a.

Să lasă acestea la o parte. Destulă atâta, că sârtea, 
ori deslinulă, mă împinse de astădată ca să calcă ceea 
ce am (jisă. M'am făcută mincinosă. Ce să facă? Așa 
e sârtea : ea te face omă de omeniă, ea te face și omă 
de nimica.

Sinistrulă casă, ce se întâmplă în 3 Martie a. c. 
în orașulă Bistrița mă face dâră să reiau âră până în 
mână și să descriu acelă casă. Se scie că tribunalulă 
c: r. din Bistrița a condamnată pe doi âmenl — Români 
de religiunea gr. cat. din Budurlău, pentru că au comisă 
omoră — la mârte prin ștrengă. In urmă sentința s’a 
modificată, așa că Simeonă Haja a fostă condamnată la 
îmhisâre pe viâță, âr Tâder Moldovană a fostă condam
nată la mârte prin ștrângă, adecă asupra lui s’a susținută 
sentința tribunalului în tâtă asprimea ei.

Marți la 8 âre diminâța, adecă în 2 Martie judele 
de tribunală d-lu Vârtică.a anunțată delicventului Tâder 
Moldovană acestă sentință spunendu-i, că Miercuri, adecă 
a doua di la 8 âre diminâța, are să mâră prin ștrângă. 
Tâderă Moldovană a ascultată acâstă sentință cu celă 
mai mare flegmatismă, și cu sânge rece, netransformân- 
du-se »sufletesce“ nici câtă de puțină. Apoi veni d-lă 
protopopă Al. Silasi, care l’a mărtiîrisită și cuminecată. 
Delicventulă cu inima sdrobită și-a arătată cea mai mare 
căință pentru păcatulă comisă. Tâtă diua delicventulă 
a fostă fârte liniștită sufletesce. La 8 âre sâra d-lă Ales. 
Silasi s’a înlocuită cu preotulă Șiomfaleului S. P. Si- 
monă, care fu chiămată a petrece nâptea cu delicventulă 
și a-i țină meditațiunl spirituale, ca respectivulă să nu 
ca^ă în desperare.

Ceea ce s’a petrecută în timpulă acesta, dela 8 âre 
sâra^pănă la ora esecutărei, adecă la 8 âre diminâța în 
3 Martie, e unică în felulă său și fârte rară în istoria 
condamnațiloră la mârte.

Intâiu să însemnămă că delicventulă Tâderă Mol
dovană tâtă nâptea a fostă în starea cea mai normală 
și în liniștea cea mai mare, așa încâtă rară poți vedâ 
vre ună omă mai liniștită decât ă cum a fostă elă; elă 
a mâncată, a fumată, a rîsă, a cântată și a cetită. Și 
anume:

Dela 8 âre pănă cătră 9 âre preotulă S. P. Si- 
monă i-a cetită din „Visulă Prâ curatei Feciâre“ și din 
„Epistoliă“. Elă a ascultată cu celă mai viu interesă și a <jisă 
că și elă șcie ceti, și că a învățată a ceti cu litere ci- 
rilice în prinsâre dela ună fecioră — robă. In totă 
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timpulă elă a fumata necontenita. Una pachetâ de »Bel- 
foldi», totă Ia consumata și până în ora ultimă a vieții 
sale; când fu dusă la ștrengă a totă fumata țigări. Vina 
încă a fostâ destula, dâr cu tâte acestea nu s’a petre
cuta decât a o cupă și mai bine din care a băuta preo- 
tulâ, veghiătorula carcerului, care încă a fosta acolo, de- 
licventulă T. Moldovană și încă o persână, ala cărei 
nume îla tăcemă.

La ârele 9, preotula a începută sâ cânte, la dorința 
delicventului «cânteculă vrăjitârei" și »Pre celă deală pre 
cela colnică*,  cart cântece întru atâta au emoționata pre 
sârmanulâ și nefericitule, încâtă numai decâta a cântată 
și elă ceea ce a sciută, dâr cu așa duioșiă și cu așa 
spirită încâtă ni se sfâșia imma. Elă a cântată și noi 
l’ama ascultata, ba ne-amă bucurată că începe să cânte, 
căci și așa Românulă se mângâie pră bine prin cântecă. 
Iată ce ne-a cântată delicventulă:

Cui suntă dragi povești frumâsâ,
Să vină la noi acasă 
Să le povestescă de mine, 
Cum am trăita tjile bune, 
pile bune’n desmerdare 
Intr’ună bine forte mare. 
Trăindă înlr’atâta bine 
N'am băgată sămă de nime. 
Ascultați mă voinici 
Și copii cari sunteți mici. 
Că cine-o vrea să m’asculte 
Scăpa-va din nevoi multe. 
Ascultați-mă voi frați: 
Cu âmenii blăstămațl, 
Nici să beți, nici să mâncați; 
Nici în prietini nu vă dațl, 
Că vă'nșelă cu cuvinte 
Precum nu’țl aduci aminte, 
Cum au făcută și cu mine 
Că mă scâseră din bine 
Din bine și bogățiă 
M’au svărlita în pribegiă; 
Din bine și din moșiă, 
M’au băgata la grea robiă. 
Ol robiă pre amară, 
Când în tine mă băgară 
Nu sciam (Jiuă-i ori sâiă, 
In ocolă când mă scotea, 
Lumea n’o puteam vedă. 
De-ală meu bine dinainte 
Aducăndu-ml eu aminte, 
Vărsă lacrimi și plângă ferbinte. 
O! sore lumina mea, 
Nu sciu când te-oiu mai vedă! 
Săraci nămurile mele 
Cum vă lasă cu mare găle! 
Sunta în temniță legata, 
In lanțâ mare și lăcală, 
In temniță sub pămenlă 
Unde vera trage văntO, 
Și nu-i loca de odihnită 
De fluerulă șerpiloră 
De răeatulă brâsceloră 
De sunetulă fărelorb. 
Așa mă păzescă de tare, 
Ca pre-o avuțiă mare 
Pururea necontenită 
Stă șilbocă neadurmită 
Stă șilbocu i’a mea ușă 
Cu baionetula în pușcă 
Dăr prin somnă și prin bețiă 
Cada voinici la gră robiă, 
Prin âmenii blăstămațl 
Vina voinicii toți legați 
Și’n grea temniță băgați.

A cântată acăstă poesiă și după ce preotula S. P. 
SimonO și încă cu o persână a scris’o așa pe cum a 
cântat’o delicventulă, acesta șl-a însemnată de desuptulă 
poesiei și numele său, care se vede decopiată aci: Mol- 
dovanu Tâderă,

Era la 10 âre din nâpte, când T. Moldovană a în
cepută a da celoră presențl o mulțime de probleme ma
tematice, dintre caii voma însemna unele:

a) Suntă 20 ouă cari se vândă cu 20 crucerl, și 
anume: 1 ou de rață cu 2 cr., 1 ou de gâscă cu 3 
cr., 2 ouă de găină cu 1 cr. Intr’ună târziu abia au 
putută deslega acăstă problemă cei presențl. S’a resol- 
vită astfelă: 1 ou de gâscă cu 3 cr., 14 de găină cu 7 
cr., 5 ouă de rață cu 10 cr., prin urmare 20 ouă 
20 cr.

După aceea ne-a dată următârele gâciturl: Ună 
omă a dusă în târgă 100 berbeci, a vândută berbecii 
cu 100 fl. și în urmă a venită acasă și a adusă și 
berbecii și cei 100 fl. Nici unulă nu a putută gâci. 
In urmă a spusă elă rîtjândă, că vânt^ândă lîna fiecărui 
berbece cu câte 1 fl., lui i-au rămasă berbecii tunșl, pe 
ceri i-a adusă acasă. (Va urma.)

Academia Română,.

Raportulii secretarului generală
asupra lucrăriloru Academiei Române în decurslă anului 

1885—1886.
(Urmare.)

II. Publicațiunea Academiei. Starea publicațiuni- 
loră nâstre este următârea:

1. Analele pe anulă 1884—1881 (Tom. VII. 
I). partea administrativă și desbaterile, s’au tipărită în 
scurtă timpO după închiderea sesiunii generale trecute ș 
fără întârziere s’au împărțită și pusa la disposițiunea pu
blicului. Din secțiunea a 11“ din același volumd s’au ti
părită 39 câle, în cari se cuprindă tâte memoriele, cari 
fusese puse la disposițiunea cancelariei, în numără de 5 
și cari suntă:

1. Flora din fostuIO districtă românescă ală Nâsâu- 
dului în Transilvania. Discursă de recepțiune de Fl. 
Porcius; cu respunsulă D-lui P. S. Aurelianu. 2. Cu
vântă desprâ espediția lui Igor SveatoslavicI, Principele 
Novgorodului nordică, contra Polovțiloră s’au CumanilorO. 
Traducere și note de A. Papadopola-Calimachă. 3. Ins- 
cripțiunea dela mănăstirea Războiemi din Județula Neam
țului, comentată de P. S. S. Ep. Melchisedec. 4. O visită 
la câte-va mănăstiri și Biserici antice din Bucovina de 
P. S. S. Ep. Melchisedec. 5. Câte-va inscripțiunl și do
cumente din Bucovina adunate de S. Fl. Mariană.

Aceste memorii s’au tipărită după obiceiu și sepa
rată. Ele însă nu au fostă suficiente pentru a forma 
una volumă. din câre causă volumulă nu s’a închisă, ci 
aștâptă mai înainte a fi completata cu mai multe me
morii cari suntă în întârdiere.

2. Colecțiunea de poesii populare din Ardâlă s’a 
terminală de tipărită dimpreună cu glosariulă întocmită 
de D-lă membru corespondentă I. U. Jarnik și cu o 
prefață de D-lă A. Bârsana. Volumulă s’a publicata sub 
titlula: Doine și strigături din Ardilu,

3. Psaltirea lui Dosofteiu. S’a tipărită în decur- 
sulă anului întregă textulă în 32 câle 8°. Introducerea 
la acestă publicațiune este preparată, der diferite cause 
au întârZiată tipărirea ei. îndată insă după închiderea 
sesiunii generale acâstă publicare se va termina.

4. D-10 colegă I. Sbiera a sfârșită în decursulă 
anului tipărirea prețiosului textă din tesfamentulă nou 
cunoscută sub numele de Codicele Voronețean, conformă 
însărcinării ce i s’a dată de cătră Academia. D-sa a 
înzestrata edițiunea cu una glosară completă ală textului, 
precum și cu ună studiu lungă și amărunțită asupra lui.

5. In sesiunea generală trecută (ședința din 5 Martie) 
ați decisă a se retipări cronica lui Mironă Costină, și 
D-lă colegă V. A. Urechiă, care s’a însărcinată cu acestă 
lucrare, a și începută tipărirea, din care s’a făcută pănă 
acum 10 c61e. D-lă Urechiă a dată lucrării sale o în
tindere multă mai mare de câtă cea prevâZută, voindă 
a publica în acâstă edițiune tâte operele cunoscute ale' 
lui Mironă Costină, atâtă cele nepublicate câtă și cele 
deja tipărite în alte edițiunl. Ministerulă Instrucțiunii 
publice a binevoită a veni în ajutorulă acestei lucrări, 
luândă asupra sa sumele, cari ară trece peste 2000 lei 
prevâZuți în budgetulă Academiei.

6. Lucrarea premiată a D-lui Gr. G. Tocilescu
Țeranulu română, nu a începută a se tipări. Manus
criptul se află la aulorO spre a-lă revedea și suma de 
2000 lei prevâZută în budgetă pentru tipărirea lui a ră
masă neatinsă. Sperămă că în anulă curentă acâstă j 
lucrare se va tipări. ■

7. In aceeași situațiune se află și catalogulă epi- 
grafică ală Museului de anticițățl, pentru care ați pre- 
vâZuta, In budgetulă anului trecută, suma de lei 1000.

8. In sesiunea trecută ați acordată colegului 
nostru D-lui S. Fl. Mariană suma .de lei 500 ca ajutoră 
pentru publicarea colecțiunii de Descântece adunate de 
D-nia Sa D-lă colegă Mariană nu ne-a făcuta pănă a- 
cum nici o comunicare asupra acestei publicațiunl.

9. In sesiunea generală trecută ați aprobata pro
punerea făcută de d-lă P. Ispirescu, tipografulă Acade
miei, de a face o nouă edițiune a .Istoriei lui Mihaiu 
Vitâzulă de N. Bălcescu." După decisiunea luată atunci 
noua edițiune a acestei opere era a se face după ma
nuscrisele autorului, reproducendu-se tote notele la textă, 
cari au fosta tâte omise în edițiunea făcută la 1878 de 
d-lă colega A. Odobescu. Manuscrisulă lui Bălcescu este 
însă în cea mai mare parte numai prima redacțiune, âr 
notele sunta adeseori dispuse provisoriu așa, încâta este 
fârte greu a sci la ce anume locă din textă se refera. 
Pentru acesta ar fi necesara a se controla aprâpe tâte 
notele cu cărțile din cari suntă luate. Acâstă contro
lare cere însă o muncă fârte îndelungată, așa încât0 a 
fostă peste putință ca delegațiunea cu personalulă can
celariei să o pâtă executa. Acâstă dificultate a fosta 
comunicată academiei în ședința dela 11 Octomvre tre
cută, când s’a decisă a se lăsa lucrarea în suspen- 
siune și a se raporta casnlă sesiunii generale pentru a 
se lua măsurile necesare în consciință.

10. îndată după închiderea sesiunii trecute cole- 
gulă nostru D-lă B. P. Hașdău a începută tipărirea Ma
relui Etimologică ală României. Primele dduă fascicule 
din acâstă însemnată lucrare, cari formâză ântâia jumă
tate din celă dintâiu volumO, vă suntă cunoscute. In 
aceste două fascicule se cuprindă cuvintele dela A — 
Aflu.

D-lă Hașdău ne va face o relațiune mai amărunțită

Secț. i despre starea lucrărei sale și despre continuarea ei. In
decursulă anului D-sa a ținuta Academia în curentă 
despre progresulă lucrării și în mai multe ședințe a ce
tită unii articull dimr’însa. D-lă Hășdău ne pronhte că 
in scurtă timpa volumulă ântâiu, adică întreagă litera 
A, va fi terminata. (Va urmă.)

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ala »Gaz. Trans.<)

PESTA, 27 Martie. — In camera deputa- 
țiloră, Nemenyi (liberală) interpelâză pe guvernă 
cu privire la tractatulă comercială română. Inter
pelarea, care se motivâzâ la încheiarea ședinței, 
s’a comunicată ministrului de comerță.

BERLINtT, 27 Martie. — In Reichstag, cu 
ocasiunea cetirei a doua a proiectului asupra 
monopolului spirtuâseloru, Bismarck a amenin
țată că, în casă de respingere a monopolului, 
guvernulu va presenta nouă propuneri privitdre 
la consumă și cancelarulă imperiului puse în 
perspectivă pentru Prusia darea pe licență. Ora
torul ă combate sgomotele despre modificarea 
constituțiunei, se provdcă la nesiguranța situa- 
țiunii și încheiă, că nimenea nu pdte sci, ce se 
va întâmpla în Francia. (Mișcare.)

BRUXELA, 27 Martie. — Au isbucnită 
turburări și în Charlroi. Bande de greviști au 
petrunsu în mine, forțară pe lucrători să înce
teze lucrulu, cutrierară apoi mai multe localități 
devastându. In fabricele de metale lucrătorii au 
încetată lucrulu și au distrusă numerdse fabrici 
de sticlă. Sâ (|ice că mai multe stabilimente 
stan în flăcări. Au sosită trupe, ca să restabi- 
lâscă ordinea. Prin împrejurimile Liege-ului si- 
tuațiunea s’a îmbunătățită. ,ln fabricele lui Coc
herii] s’a reîncepută lucrulu.

DIVERSE.
0 nouă manoperă pungășescă. — Din Parisă sâ 

anunță: Mai Z’lele trecute o damă tînâră trecea pe stradă, 
avânda în brațe unu copilă mică. De odată se apropiă 
de densa ună domnă bine îmbrăcată și salutând’o fru- 
rnosă Z'se: „Dâmnă, permile-ml sâ-țl spună, că o muscă 
urîtă și pâte otrăvitâre, s’a așeZată pe pălăria copilașu
lui d-lale. Muma speriată scâse batista spre a gon 
musca, pe când acelă domnă căuta sâ alunge insecta 
dândă cu mănușa; insecta părea că se așâZă când pe 
umeri, când pe turnura tinerei dame. In fine acelă 
domnO amabila esclamă: „Ah, voilal« și arătă damei 
între degetele sale cadavrulă unei muște mari, apoi plecă 
însoțita de mulțumirile damei. Dâr streinulă d’abia apu
case după ună colță de stradă, când dama observă, 
că împreună cu musca îi perise și ceasorniculă cu lan- 
țulă de ailră cu totă.

* ♦*
0 scamatorie primejdiâsă. — In trecutele Zile, renu

mita prestidigitatrice Sidonia Romană, fiica profesorului 
Romană, a avută onârea a se produce la Gacina înaintea 
familiei împărătesei a Rusiei dovedindă dibăcia sa. Juna 
d-șâră esecutase mai multe scamatorii surprinZ$târe și 
revoltase ună aplausă unanimă, când se adresă d’o- 
dată cătră împârată, Z'cendu’i: — „Sire, mi-am permisă 
a face sâ dispară din buzunară portofoliulă Maiestății 
Vâstre." Țarulâ se sculă și esclamă: — „Pentru Dum- 
neZeu 1 Ce ai făcută? fă sâ mi se restitue îndată ; nimeni 
nu trebue s’arunce o privire într’ensu! “D-șâra Romană 
fârte speriată, eși repede și reveni îndată cu cazaculă
care păzea ușa din afară. Z’e^ntlu'i cazacului c’o voce 
tremurândă: — „Portofoliulă Maiestăței Vâstre l-am pusă 
adineorl în buzunarulă acestui omă, fără sâ bage de sâmă 
sâu sâ bănuiască ceva.” Impâratulă resuflă liniștita și 
Zise: — «Dâcă e așa, nu e nici una pericolă, cazacii 
mei nu sciu sâ citâscă. «Apoi se grăbi sâ Iiniștâscă pe 
spăriata și ingălbenita prestidigitatriță, adăogândă: — »o 
fată atâta de jună ca d-ta nu pâte avea nici o ideie ce 
nenorociri ar fi putută sâ resufle din scamatoria sa.c

* ♦*
Intr’nntt salonă. — Mare serată la d-na X..., cunos

cută ca una din dâmnele cele mai de spirită. Ună in
vitată o întrâbă ce deosebire este între o femeiă vîr- 
tuâse și o femeiă onostă, — «Râspunsulă este fârte 
simplu, Z,se d-na X.. Femeiă vîrtuâsă este femeia onestă, 
care a dată doveZI de onestitatea ei."

* A*
înaintea unni tribunale corecționalft din Francia. — 

Președintele, adresându-se cătră o jună frumâsă: — 
„Pentru ce ați aruncată o buteliă cu cernâlă în fața 
dâmnei?» Juna frumușică nu răspunde nimică. Preșe
dintele: — „Trebue sâ vâ spună că dâcă nu răspundeți 
nu veți avea simpatiile tribunalului." — Ei bine 1 pentru 
că n’am putută isbuti sâ’mî procură vitriola:«

Editora : Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



GAZETA RTANSILVANIE1Nr. 62. 1886

&ursu1fi la bursa de Viona 
din 25 Martie st, n. 1886

Bursa de BucureseL

Rentă de aură 4°/0 • • ■ 103 40
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 95.10 
Imprumutulti căilorti ferate

ungare........................153.—
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 101.25

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 114.50 

Bonuri rurale ungare . . 104 80 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 80 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vinti ung........................100.—
Imprumutulil cu premiu

ung................................. 121 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 25 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85.40
Renta de aură austr. . .11440 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  875 —
Act. băncel de credită ung. 305.50 
Act. băncel de credită austr. 299 50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.92
Napoleon-d’orI .... 999.— 
Mărci 100 imp. germ. . . 61.65 
Londra 10 Livres sterlinge 125.80

Cota oficială dela 12 Martie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta romană (5°0). 93- 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 96V< 97—

» convert. (6°/0) 883/4 89Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1021/* 103—

» » (5%) • 86^ 87—
» » urban (7°/0) . . 99— 100—

» (6%) 92V, 93Va
’ (5°/0) • 83— 831/*

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

« » » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 14»/* 14—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.01

Gursuiu pieței Brașovă

din 25 Martie st. n. 1886,

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.67 Vând 8.70
Argint românesc .... » 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orl................. > 9.97 A 10.—
Lire turcescl..................... . > 11.20 » 11.30
Imperiali......................... » 10.20 • 10.30
Galbeni............................. » 5.86 5.90
Scrisurile fonc. »Albina» . * 100.— > 101.—
Ruble RusescI................. » 124.— > 125.»/,
Discontulă ... » 7—10 % pe anii.

Anunțămu acelortt onorați cetitori, cari vortt binevoi a se abona lafOia ndstră de aici încolo, 
că avemtl încă în reservă numeri dela începutulu anului 1886 prin urmare potîi se aibă colecțiunea completă*

Bolnaviloru a le ajuta este prima înda
torire humană.

Bolnavilor^ do peptă ijiȚdo alto b61o vorii aduce mâugăero unnătorole raporturi do lecuire. Bolnavii do 
sigurii, că voră mulțam! cn căldură aceluia, care îl îndrumeză la loculu undo ți prin co inijloco a dobânditu lecuire. 
Raporturile de lecuire aunfu urmate de esprosiunî do niulțămfro. — Repăoduoemu urmatorel© : 1.) de către D-lu G- 
Fisehcr dela Dominiu Iaboratoriulâ teclinică în Trobitach, care comunică, că fl’au lecuită do tuse ccrbicdsa; 2.) dela 
D-nă Dr. Adolf Hertzfcld. modică în Viona, III., Viaductgasso 15, comunică: „succesele adeseori probato la pațien 
ții meiu me îndâmnă, flindu acuma eu boluavu a me ruga pentru Iohanu HofPsches Malzestract; 3.) „De-drcce Io 
hann HofTachea Malzestract a avutu succesu favorabilă, îlu voiu recoinânda ca farmacistă ți altora clu'ar țl prin me 
dicl. — H. Czoppelt, fajm.“

Do ți o recunâscere a eacelentelorii preparate D-v. din Malz nu este ceva rară totu’țl nu potă întrelăsa cs- 
primaica celei mai căldnroso mulțumire pentru escelentulu efectu alu proparateloru D-v. din Malz. Eu suferâmu de 
o tnse corbicosă, ți ’mi-s’a recmandatu din partea unui prietină bombonclo D-v. din Malz. ’Mi-am cumperatu din- 
Ir’acestâ douugpungl, ți doja după întrebuințarea unei pungi a dispărută tușea cu totuiu. ’Mi este de-o bncuriă do*  
osebită de-a putea constata acâsta,oți nu voiu întrolăsa rocomandaroa fabricatoloru D-v. și mai departe. Recoman- 
dîndu-me D-v., 6emnezu cu distinsă stimă Gustav Fischer, laboratoriu chem, tcchu., Trebitsch 8 Fevruarin 1885.

Suforu, țl ca so-mT redobândoscu sănătatea Ve rogu cu ouore, ca sB’ml trimiteți 10 butelii bere din ostrac- 
tulu do Malzu, care am probat’o do atâtea ori la paționții mei. Dr. Adolf Herzfold, Viona, III., Untoro-Viaduct- 
gasse 15, în 9 Fevr. 1885.

Do vromo ce am trebuință acasă pentru familia mea do Iohann HotFschcs Malzcstract-Gesundhoitsbier, prin 
care do faptu amu unu resultatu fayorabllu, amu fostă țl suutu ea farmaaiste necesitată a-o recomanda prin D-nii 
modici și la alte case.

Szasz-Râgon 4 Fevruariu 1885 HUffO Czoppelt, fârmacistu.

D-lui

IOHANN HOFF,
prin învențiunea dupe numele său așa numitelor!) Iohann HolPsche Malzestract- 
Heilnahrungs-Prăparate, c. r. consilierii, posesorii alu crucei de aurii cu co
rtină pentru merite, cavalerii ală mai multorii decorațiuni înalte prusiane și 

germane, la Viena, fabrica: Grabenhof, Brăunerstrasse No. 8.
OBSERVARE. Ttite publicațiunile pentru preparate diu.estractă de Malză 

suntii imitațiuni, ceea ce bolnavulti și mediculu trebue să aibă în vedere. Ca 
semnă alti veritabilității trebue să se afle pe preparatele din Malz ale lui lo- 
hann Hoff ca marcă înregistrată (Schutzmarke) porlretulii inventatorului și is
călitura Iohann Hoff. Sub 2 fl. nu să espedăză nimicii. — Tote localitățile 
pentru desfacere suntii autorizate printr’unii afișă litografată și colorată.

Deposite principale: Brașovă la Demeter Eremias; Bistrița: Cari 
Nussbâcher; Bucuresci: Jul. Ed. Rissdorfer, Fr. Bruss, farm., Gustav Rietz, 
MajtinovicI; Sibiiu: C. Bugarski, I. B. Misselbacher sen., Franz Jahn Sohne; 
Mediașă: Cari Breckner; M.-Văsârhely: Max Bucher, Cari Hutfles#; Sighiștira: 
Franz Jos. Schuster, farm., Jos. B. Teutsch; Sz.-Szt.-Gyorgy: Bârabâs Ferencz 
farm.

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

(Avisă d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită (J’arulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTB. „GAZ. TBANS.“

Societate pe acții

Turnătoria și fabrica de mașini alui Schlick in B.-pesta
Biuroulu centrală; WdîtZUBr-BOllleWdril 17 — Fabrica de mașine: 

Âussere Waitznerstr. 1696 — 1699
2Reocm.an.c3.â escelentele si patentatele

Pluguri Schlick cu doue și cu trei feare
Prețulu dela fi. 58 în susă

Pluguri Schlick de o brazdă și Pluguri Rayol

Pluguri-V idats-Originaleo 
cu prețuri reduse precumă și

Blașina pentra prepararea nutrețului
Garnituri de mașine cu aburu 

pentru treeratu, și cu aparatu de rotațiune (Gopel) 
cu prețurile cele mai ieftine 

(3—6) Liste de prțurî se trimită la cerere gratis și franco.

&
&

-...........r........................   £

EQUITABLE.
Societate de asigurare pe viață New-Tork

întemeiată în anu\u 1859.
t - _____

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 assigurațl.
Ori ce poliță devine dup& trei ani necontestabilă-

Representarea generală pantru Ungaria.
6 — 10 Budapest, VI Andrâssy strasse 12.

in 8° ci 320 pagini, prin urmare 
viitoru.

de ^heochar $lexi
îndoită atât! de mare ca edițiunea primă, va apăr6 la finele lui Aprilie 
Prețulu fl. 1*50  seu 3 lei 50 b. do esemplarG*

Cu referință Ia prospectulă ce am 
a dicționarului Alexi,

publicată în luna lui Septembre din anulă trecută 1885 privitoră la aparițiunea unei a doua 
venimă a însciința pe m. o. publică, că tipografia Thiel & Weiss din Bucuresci, fără scirea și autorisațiuneaedițiunl

autorului, după cum însuși D. Ioană Weiss a mărturisită in deposițiunea sa făcută dinaintea Domnului jude de instrucțiune la parchetulă 
tribunalului de Ilfov, camera Nr. 3, a publicată două edițiunl, adică edițiunea a doua și a treia, din care a doua s’a epuisată, dr a treia 
se află sub oprire judecătorăscă.

Pentru ca on. publică să recunâscă esemplarele autorisate și să nu le confunde cu cele contrafăcute, nu vomă mai arăta pe titlu 
dicționarului nostru, că este a doua edițiune, ci după numărulă esemplareloră eșite până acum de sub presă, vom indica cifra loră și adică: 
„a opta miiă de esemplare," „a noua miiă etc.“

Brașovă, 1 Martie nou 1886. Tipografia AlalSKI
Tipografia ÂLEXI Brașovă.


