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Brașovu 9 Aprilie 1886.
Otto Hermann, mare deputată, mare profe

sorii, mare academicianii și mare —• deși nu 
n6oșu Ungurii, avu gentileța a ne numi, în- 
tr’unu răspunsă, ce l’a adresată unui fruntașii 
românii, pe noi Românii ardeleni, trădători de 
patriă.

Spuindu adevărulă, puținii îi pasă nației ro
mâne ardelenescl de ceea ce cugetă unu Her
mann Otto despre ea. Dăcă cu t6te acestea 
punemii în discusiune adi espectorarea d-lui 
Hermann, o facemu pentru că avemu a-i mul- 
țămi, că a lămurită situațiunea și a esplicat’o cu 
esactitatea unui omu, care este obicinuitu a 
vorbi, cum se cjice, »ex cathedra" — de pe ca
tedră.

Nu spune nimicii nou d. Hermann când 
susține, că aderenții programului conferenței ro
mâne sibiiene din 1881, cu alte cuvinte Ro
mânii ardeleni aru fi „trădători de patriă. Avu- 
t’am așa de dese ocasiuni de-a ne vedă gratificați 
cu acestii „frățescă" epitetă din partea așa (Jiși- 
lorii „patrioți unguri, “ încâtu putemă afirma, că 
nu ne mai face nici o impresiă a-i audi calum- 
niându-ne astfelă.

D-lă Hermann e mare profesorii și dăcă nu 
ne înșelămă se ocupă cu gândacii și cu paian- 
ginii. D-sa trebue să scie așadar ca naturalistă 
apreția aparițiunile în imperiulu naturei, a tre
buită să învețe încă din gimnasiucă: „gutta ca- 
vat lapidem, non vi sed saepe cadendo" — adecă: 
picătura găuresce pătra, nu prin puterea ei, ci 
prin aceea, că cade mereu, — trebue să mai scie 
d. Hermann că urecbia se obicinuesce cu sune
tele și dăcă îi vei răcni cuiva necurmată în ure- 
chiă, la tdte ocasiunile, că e „trădătoră de pa
triă,1' aceste grozave cuvinte nu-i voră mai face 
în cele din urmă nici o impresiune.

Dăcă prin urmare metodulă d-lui Hermann 
și a colegiloră săi unguri din dietă de a calum- 
nia mereu își p6te ajunge scopulă față cu pu- 
bliculă maghiară, făcendu-lă în cele din urmă 
să crădă, că în adevără Românii ardeleni nu suntă 
decâtă nisce miserabili „trădători de patriă," nu 
credemă că și-lă va pută ajunge vre odată față 
cu Românii, pe cari în locă de a-i înspăimânta, 
aceste nedrepte și nerușinate acusări îi voră a- 
mărî din ce în ce mai multă în contra actualului 
sistemă de guvernare asupritoră.

Ba, mai multă. Când trebue să atujimă în 
fiecare momentă, că suntemă „trădători de pa
triă," pentru că ne iubimă limba, portulă și 
datinele națiunale, pentru că ceremă să se res
pecte câte o lege și să se delăture abusurile; 
când trebue să audimă acea gravă acusare, pen
tru că Dumnecjeu sfântulă nu ne-a făcută după 
chipulă și asemănarea celoră dela putere, ca să 
sâmțimă numai ceea ce semtă ei și să nu sim- 
țimă ceea ce bate în inima năstră, atunci măr- 
turisimă că ne ținemă chiar mândri de epite
tele ce ni le dau teroriștii unguri în mânia loră 
despotică.

Amă fi cu tdte aceste răi patrioți, cum vrea 
să ne califice d. Hermann, dăcă nu ni-amă în
trista, vătjândă rătăcirea în care se află d-sa, 
mare deputată oposițională, mare profesoră și 
academiciană.

li mulțămimă însă sinceră și-i suntemă re
cunoscători, pentru că d-sa este celă dintâiă, care 
a pusă-cestiunea „trădărei de patriă" pe adevă- 
ratulă ei tăremă.

Românii ardeleni, 4ice d. Hermann, suntă 
„trădători de patriă," însă numai după termino
logia maghiară.

Ne place a autji acăsta din gura unei auto
rități ca d. Hermann Otto. D-sa ca bună do
cență scie bine distinge si astfelă face deosebire 
între terminologia maghiară și între terminologia 
umană.

Ei bine, las’ să fimă „trădători de patriă" 
după terminologia maghiară, numai să nu înce- 
tămă nici ună momentă de-a fi adevărați pa- 
j’ioți și leali cetățeni după terminologia umană!

Negocierile cu România.
Guvernulă ungurescă a numită delegați, cari 

să ia parte la tractările pentru încheiarea con
venției române, pe secretarulă de stată Matleco- 
vici și pe consiliarulă de secțiune Mihalovid. k- 
ceștia au și plecată la Viena, unde se facă trac
tările numai asupra amănunteloră importante 
principiale. In câte-va ședințe se voră fini trac
tările, dedrece se va vedea îndată, dăcă e ori nu 
nădejde să ajungă la ună resultată favorabilă. 
„P. LI." spune, că în totă casulă amândouă par
lamentele încă în cursulă acestei sesiuni voră 
lua disposițiuni legale cu privire la ună provi- 
soriu mai scurtă său mai lungă, său eventuală 
voră trebui să împuternicâscă pe guverne în 
acăstă privință, de6re-ce ună nou tractată co
mercială cu România nu se pdte tracta în amân
două legislativele înainte de tdmnă.

chiar și sci, că sârmanulă plugară română, care ară, să- 
mână, sapă, seceră, cosesce și adună (fiua nâptea, pe 
când bietele femei mergă cu caierulă în breu și cu să- 
îăidaculă în spate chiar și la lucrulă câmpului, ca ast- 
elă nici timpulă câtă îlă întrebuințâză pe cale să nu 
trâcă îndeșertă, numai pentru ca să sporâscă ceva câș
tigă pe sâma casei — toți de o potrivă lucră în sâma 
și contulă altora, pentru că este silită a-șl vinde mai 
t<5tă agonisâla sa pentru plătirea dăriloră și a alforă im- 
posite a le statului, precum și enormele cheltuell a-le 
comuneloră, unde au începută a fi aleși ori substituiți 
sâu octroați astfelă de âmenl ca notarii, cari suntă 
străini și cu rele intențiunl față cu totă ce este ro- 
mânescă.

Și în ală cui folosă este amărîtulă de Română si
lită a’șl lăpăda pe nimica osteneala sa? In ală fiului 
lui Israila,la Domnulă Moisă, Kachan, Itzig, Moritz, Pusch- 
keles, Gewurtz, fantei, Kantel, Mandel, Handelă și câți 
alți venetici de prin Galiția, Marmația și Bucovina, ba 
chiar și din Podolia rusâscă.

Der apoi să’lă ferâscă Dumnezeu pe fiulă celă mo
latică, îmbrâncită și împilată ală braviloră, răsboiniciloră, 
eroiciloră, sprinteniloră și deștepțilora grănițerl de odi- 
niâră, să nu cuteze a cere prețulă cuvenită ală mărfei 
sale, căci este insultată, bătută, ocărită și dată pe ușă 
afară, căci elă scie că nu are la cine 'șl vinde marfa sa, 
decâtă la Jidană, pentru că Românulă nu cârcă a-i face 
concurență, pentru că Românulă inteligentă s’a asociată 
mare parte cu elă ca să esploateze talpa țărei, pe plu- 
garulă română, și pentru că Românulă inteligentă alârgă 
după carulă care nu-lă aștâptă, după câte ună osă de 
roșă, care nu este nimeni îndemnată a i-lă conferi de și 
ar fi demnă după atîta învățătură ce’șl-au adunată chiar 
și din sciințele cele mai noi, propuse de Feketefalusi 
alias Schwarlzdorfer, Kirâlykovi alias Konigsstein toți 
neaoși Maghiari de viță mai nouă.

Apoi când au ajunsă ună fudulă flămândă româ- 
nașă de scriitorașă pe lângă Măria Sa d-lă szolgăbi- 
ră*  Tatrasi, Gyulay, Totori, Zagyvai și câți alții mari și 
deșțepți administratori, pentru că aceștia au învățată ști
ințele politice și de administrațiune încă înainte de a fi 
avută ceva de a administra, încă înainte de a fi zidită 
D-deu lumea, să vedi cum să silește de a imita pe Dom- 
nu-său, să ve^I cum mi ți-lă alungă pe semenulă său 
ca să vină mâne ori poimâne dară de acasă.... pentru 
d-lă Măria Sa, astădi insă să ajute a încărca vre-o câ
teva cară de gunoiu, căci locurile Măriei Sale trebue gu- 
noite, deârece de când s’a ștersă iobăgia nu li-au pu
tută chivernisi, neavendă prindere pănă când l’a pri
copsită Inaltulă guvernă, care nu pâte lăsa ca sângele 
din sângele său să piară ca ună Română.

*) VeZI Apocalipsa cea dintâiu, sâu cartea lui Da
nielă.

Rădimândă păreții oficieloră publice cu Zilele în
tregi, pier^ându-șl timpulă și puținica avere ce i-a mai 
rămasă, trecută ca prin urechile acului, la urma urme- 
loră bietulă omfi din poporă ajunge de unde a pornită, 
să împacă, ori se lapădă de dreptulă lui celă sfântă, 
pentru că nu are dela cine cere sanarea dreptului său 
știrbită, pentru că d-lă cancelistă de și e Română nu-1 
pâte ajuta, căci lucrulă stă la Măria Sa, și pentru că 
lui nu-i este ertată a sci mai multă decâtă sciă Mă
ria Sa.

Astfelă lipsită de ajutorulă trebuitoră, ne aflându’șl 
sprijină, fiindă huiduită și alungată, spesându’șl și puți
nica avere ce-i rămăsese dela moș! și dela strămoși, 
pentru a da băiatului său ceva învățătură spre a pute 
ajunge și elă domnă între cei-lalțl domni, ca să mai aibă 
de cine să mai ruga de vr’ună sfată bună, acum se vede 
că și fiulă său, nepotulă său este înlăturată și urgisită, 
pare că amă trăi pe timpulă lui Antiocă Epiphanus sâu 
230 de ani după mârtea aceluia, pe timpulă lui Nero, 
când asprimea și cruzimea persecuțiuniloră arunca lumea 
și pe credincioșii creștini la desperări, la visiunl și la 
visuri*)  și par’că toți s’au conjurată în contra plugarului 
română — pentru că multă inteligință română se pâte 
număra între acești conjurați, deorece nu vădă prăpas
tia, în care se aruncă ca berbecii în apă, sunt de ideile 
lui Epicuriană, care credea atâtă de puțină în viitoră,

Căușele necazurilor!! nostre locale.
Dela pilele Heniului, 1886.

(Urmare.)

Dâcă străbați întregii ținutulă fostuiui ala II-lea re
gimente de graniță afli — ceea ce cu durere trebue să 
constateză — că în tote comunele fii lui IsrailQ se ocupă 
esclusivă cu cârclumăritulfl, măcelăritulă, pităria, cărău- 
șitulă și cu totă felulă de negâțe ce trebue să se prac
tice și pe la satele românesc!, precum vendarea de Iu 
mini, petroleu său naphtă, cum îi cjicîî pe la noi, să- 
pună, aromate, sare, tăbacă, opinci, câse, fieră, oțelă, 
cătrănițe, (chibrituri'), pipe și vergele de pipe, grâu și 
păpușoin. La procurarea acestora articole nu se cere 
o sumă așa mare de bani, pre când prețuia ce-lă dă 
sermanulă poporă mai eu sămă în bucate este îndoita 
și împătrată mai mare. Prin urmare poporulă este lă
sata în grația și disgrația aceloră semiți, cari se îmbo- 
gățescă pe contulă și risiculă lui, și pe lângă tâte aceste 
nu afli nici ună Română, care să se ocupe cu de aceste 
lucruri.

Dâcă mai avemă în vedere că câte furăturl se în
tâmplă prin sate, tâte își iau inițiativa dela acești âmenl, 
pentru că dânda băutură la câți prașcăi de nâpte îi în- 
dâmnă la furată, pentru ca să le aducă loră ; dâcă mai 
considerămă că âspeții căi mulțl, mai cu sămă Români, 
cari mergă în toți anii la băile ori scaldele minerale din 
St.-Georgiu Arieșă — ori de vă place mai bine D-Vâstre 
ca să-i c}iceU cum nu iau Z’s^ grănițerii >Dombhat« — 
și la Valea Vinului, suntă siliți a mânca carne tăiată de 
ună măcelară semitică, pâne, jimblă, covrigi și chifle 
dela pitară semitică și făcendă vr’o escursiune cu căruța 
lui| Brecher Nr. 3, suntă siliți a-și cumpăra salamă, 
brânză, verdețuri și alte trebuinciose de mâncare âră 
numai dela fiii cei perciunați; apoi cu dreptă cuvântă 
trebue să esclamămă că în ținutulă fostului regimentă 
româneseă de graniță dela Năsăudă nu se află bărbați 
inteligențl cu inimă românâscă, pentru că dăcă ară fi 
nu se pâte presupune, că ei nu ară tinde a deștepta 
acestă poporă bravă ca să se emancipeze de sub acestă 
rău, care-i atacă averea și onârea și care râde la ră
dăcina naționalității lui ca moliile la pielea trasă de 
pe oiă:

Dâr pardonați-mă Domniloră mei! Pâte că-mi veți 
dice că nu vorbescă adevărulă pentru că ori și cine 
trece prin comuna Maeră pâte vedâ, dăcă areț ochi, că 
aci esistă o prăvăliă românâscă a Românului Ilieșă , dâr 
la o astfelă de observare suntă silită a vă răspunde că 
ne mănâncă rușinea vătjendă că și acestuia i-a fostă 
rușine a-și pune firma românâscă, ci șl-a spânzurată una 
cu timbru germană »Gemischte Waaren Handlung 
lliesch!«

Iți mai țipotesce inima de durere, când vet}! și o
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proiectă de lege, care cere ârecare protecțiuni pentru 
apele minerale și stabilimentele balneare din România. 
Aceste protecțiuni suntă: 1. A se scuti de vamă la in
trare totă materialulă necesară construcțiunei băiloră ; 
2. A se reduce cu 50 la sută tarifele pe căile ferate atât 
pentru transportulă apeloră minerale pe la diferite orașe 
din România, cât și pentru voiagiu personeloră care ar 
frecuenta băile române. 3. A se scuti de taxe fiscale, 
comunale și județene tc5te apele minerale ce produce țera. 
Inițiativa fiindă de tătă lauda, nu ne îndoimă că Camera 
nu se va despărți fără să voteze acestă proiectă.

—x—
In comuna Polianu au Intrată deunădile lupi în 

curtea lui Mihailă Opranu și i-a mâncată două oi. Bes- 
tiele au fugită în dorile când vecinii au dată a-
larmă.

—x—
piarulă «Românulă*  află că, îndată după Pașii, 

mai multe familii israelite din Roman voră pleca la 
America. De ocamdată însă au luată drumulă pribegiei 
trei croitori și femeia unuia din ei de profesia teleliță; 
și pentru ca lumea să nu-i uite, au luată ca suvenire: 
Croitorii tote stofele și hainele care li se comandaseră 
de cătră mușterii; ăr teleliță, mai multe giuvaeruri ce i 
se încredințase pentru a le desface, — Și asemenea ni- 
ghistori mai pretindă și drepturi politice!

*) Giunglă so numcscc unu potecii, de pământii mal multii sâu mal pu
țina mocirlosu, acoperita cu trestia s6u cu tufo.

**) Baobabulu cato unii arbore din familia malvacecloru, alo carul fructe 
și fol se mănâncă.

—x—
Congresulu corpului didacticii din România s’a 

deschisă în Bucurescî. Congresulă ține trei dile d’aren- 
dulă și cestiunea ce se discută este : Organisarea învă
țământului primară urbană.

Pentru trenulă separată, care plecă în 24 Aprilie 
n. la 4 ore 20 min. d, a. din gara centrală a Pestei la 
Fiume, se dau bilete tour și retour, cu o reducere de 
50 percente la presenlarea biletului pentru escursiunea 
la Fiume, de cătră t6te stațiunile rețelei centrale a căi- 
loră ferate unguresc!. Aceste bilete suntă valabile 14 
cjile și pentru folosirea tuturoră trenuriloră, afară de 
cele accelerate. Aceste bilete se dau în Brașovă numai 
în biuroulă orășenescă pentru bilete de drumă.

—x—
Sesiunea cameriloru române s’a prelungită pănă la 

1 luniu.
—x—

Archiepiscopulă catolică din BucurescI, Msr. Palma, 
cum află »Egyetertes“, a trimisă ună apelă la tăte au
toritățile publice și bisericescl din Ungaria în interesulă 
sprijinirei seminarului maghiară din BucurescI.

în câtă nu afla de trebuință să mai lucre ceva și pentru 
băieții săi.

Ce să mai dieemă de instrucția ce se dă băiețiloră 
noștri în școlile susținute din sudârea protopărințiloră 
noștri? De instrucția din școlile susținute de stată nu 
vorbescă nimică, pentru-că aceea este stângace și po
cită, der vorbescă de școlile din fosta graniță, deși ’mi 
voră dice mulțî că sunt pesimistă, că sunt ună sobolă 
dela sate, și tăte le critică.

Dăr’ nu simțiți d-vostră bărbațiloră de scolă, că bă
ieții de grăniceră suntă mai rău tractați chiar decâtă 
nisce vite de cătră unii din acei fii ai grănicerilor^, cari 
au eșită din opinca românescă și au crescută cu stipen
dii grase, er’ din sudorea foștiloră grăniceri?

’Mi susțină dreptulă în privința acăsta a’mi face 
reflecsiile mele cu altă ocasiune, de astădată dică ce- 
loră ce merită, pentru-că nu toți suntă invidioși pe bă- 
iatulă de grănițeră, nu toți suntă tirani dela natură, nu 
toți disprețuescă pe omă și pe semenele său, suntă și 
avemă individ! în corpulă didactică, cărora le datorimă 
tofă respeclulă și totă mulțămirea pentru munca ce-o 
pună diua noptea lucrândă și muncindă pentru lumina
rea poporului, din care au eșită, der’ suntă unii cătră 
cari m’așă pută adresa cu cuvintele Salvatorului nostru 
Isusă Christosă: »Voi aveți lipsă se vă curățiți cugetele 
văstre, să încetați d’a face rău, să învățațî binele, să 
căutați dreptatea, < și apoi să cjicețl că sunteți fii inteli- 
genți eșiți din poporulă română, care are ună caracteră 
și o inimă mai nobilă ca rada sorelui 1

(Va urma/

SOIRILE DILEI.
Sinodulă ordinarii ală diecesei Caransebeșului e 

convocată pe diua de 20 Aprilie, Dumineca Tomei, în 
Caransebeșă.

—x—
Prințulă de corănă Rudolf, care se află de pre- 

sentă în Dalmația, face dese plimbări în opinci. Se 
(Jice, că prințulă aflândă fărte practicabile opincile a co
mandată mai multe părechi dela ună opincaril din Ba
nalii, — Se vede că nu-i «patriotă/

—x—
Lui »Pester Lloyd“ i se scrie din B ucu re se I: 

„La serbarea întocmită cu ocasiunea deschiderei casinei 
austro-ungare ambasadorii Austro-Ungariei și Germaniei 
ca președinți onorifici, precum și representanți ai mai 
tuturoră ambasadeloră din BucurescI au luată parte, ăr 
ală treilea președinte onorifică, pretectulă poliției prin
țulă Moruzzi, și membrii guvernului Invitați la serbare 
n’au luată parte scusându-se în modă îndatoritoră. Cu 
tăte astea a bătută la ochi neparticiparea a nici unui mem
bru din partida guvernului cu atâtă mai multă, cu câtă 
membri d’ai oposițiunei, cărora nu li se pdte împuta 
amicițiă pentru monarchia austro-ungară au urmată în- 
vitărei. Totă așa foile guvernamentale «Etoile roumaine" 
și »Voința națională’, care înregistrâză cele ce se pe- 
trecă în sînulă coloniei franceze, n’au găsită vrednică 
d’a aminte măcară cu o vorbă despre serbare/

—x—
La scâla c. r. de cădeți din Timișdra suntă de 

ocupată 30 locuri de elevi pe anulă 1886/7. Cererile 
timbrate și instruite cu atestatele prescrise să se trimită 
celă multă pănă în 25 Iuliu 1886 cal. nou la comanda 
numitei scole,

—x—
Din inițiativa mai multoră deputați, s’a depusă pe 

biuroulă Camerei române, scrie „Răsboiulă«, ună 

Supei’lativulu născocirilor!! nerușinate.
Credeamă păn’acum că raportorii jidano-maghiari au 

dată probele cele mai tari despre talentulă loră de năs
cocire tendențiâsă și despre nerușinarea loră. Renumele 
ce și l’au câștigată se vede însă că i-au împintenată să 
mergă ună pasă și mai departe și să se întrâcă,$ ei pe 
sine, presenfându-ne superlativulă minciuniloră ce sunt 
în stare ale pune în cursă, sciindă că află ună publică 
așa de credulă.

In 4 Aprilie publică »Egyetertâs« o telegramă, ce 
dice că-i vine din Sofia, în care i se spune, că espulsa- 
tulă A. Ciurcu fostulă proprietară și directoră ală dia- 
rului «L’Independance Roumaine» ar fi predată în frun
tea unei deputațiuni prințului Alecsandru ală Bulgariei 
o adresă, în care prințulă e rugată să ocupe Dobrogea. 
Prințulă Alecsandru s’ar fi grăbită ai răspunde, că îndată

ce se va învoi parlamentulă română (sic), va ocupa Do
brogea.

Aceste absurdități se continuă în fruntea numărului 
dela 18 Aprilie ală lui »Egyetârtăs.« Acum deodată pri- 
mesce acestă făiă nu dela corespondentulă său din Sofia, 
ci dela celă din Belgradă următdrea scrisăre:

«Din bunăvoința unui diplomată eminentă, sosită 
aici eri din Bulgaria, sunt în posițiune a publica adresa 
iredenliștiloră espulsațl din România, său mai bine disă 
adresa lui Ciurcu și a soțiloră săi predată în limba fran
ceză și română principelui Alecsandru ală Bulgariei. 
Autorulă adresei este Ciurcu fiulă, fostulă propr'etară și 
redactoră ală diarului din BucurescI «lndep. Roumaine*.  
Adresa sună astfelă :

„înălțate principe, nemuritorule căpitană / Amă ve
nită la înălțimea Vostră, ca să ne esprimămă omagiele 
și să Vă rugămă cu celă mai adâncă respectă, să bine
voiți a ocupa Dobrogea cu forță armată și s’o incorpo
rați cu Bulgaria unită ca pe o provinciă autonomă în
zestrată cu drepturi autonome, sub domnirea Inălțimei 
Văstre/

„Nu ne priviți, înălțate principe, ca trădători de 
patriă, pentru că ca Români Vă rugămă să binevoiți a 
anexa Dobrogea.

„Dobrogea nu este ținută română, său mai bine 
disă, n’a aparținută niciodată nici Valachiei, nici Moldo
vei. Dâcă Românii au dreptă la Dobrogea, atunci acestă 
dreptă ne compete numai nouă, nouă Româniloră din 
Transilvania pentru că Românii ardeleni (sic 1) suntă 
aceia, cari de veacuri întregi locuescă deosebitele ținuturi 
ale Dobrogei, trăindă numai ca păstori*.

«Decă înălțimea V6stră veți fi atâtă de milostivi 
a săvârși rugarea năstră profundă, anexarea Dobrogei, 
Vă asigurămă, că Dobrogea în decursă de doi ani va 
ave mai multă de ună milionă de locuitori români sîr- 
guincioși. Sate și orașe se voră ridica cu iuțâlă de sub 
pământă; agricultura, comerciulă și industria va înflori 
și domnitorulă fericită ală acestei provincii fericite a’ți 
fi înălțimea V6stră<.

Repețindă cu celă mai adâncă respectă pro
funda năstră rugare, suntemă și rămânemă cei mai ple
cați servi ai înălțimei vostre. 13 Martie 1886/

(Subscriși 800 Români, precum se susține, cu mâna 
loră propriă.)

„Despre Ciurcu — dice „Egyetârtes*  — cetimă în 
,N. Fr. Presse,« că petrece de mai multă vreme în Pa- 
risă. Așadâr cuprinsulă telegramei năstre de eri ar tre
bui să se îndrepte, că Ciurcu n’a fostă conducătorulă 
deputațiunei, care a predată adresa de mai susă princi
pelui Alexandru, ci numai auctorulă și, precum și co- 
respondentnlă nostru din Belgradă ni-iă amintesce nu
mai ca pe autorulă adresei. P6te că predarea adresei 
s’a întâmplată mai de multă, după cum ne dovedesce și 
datulă adresei/

Adevărulă este că auctorulă acestei adrese se pre- 
âmblă p6t.e pe stradele Peștei, ba pote că șâde chiar la 
masa redacțională a lui «Egyetârtâs.« Ii facemă com
plimentele nostre.

Francia și Germania,
„Politische Korrespondenz“ e informată din Berlină, 

că în timpulă de față domnesce în Germania, și anume 
atâtă în cercurile politice dătătăre de tonă, câtă și în 
poporațiune o disposițiune neamicală față cu Francia. 
Causa e, dice numita făiă, curentulă șovinistică ce se 
manifestă totă mai desă și mai violentă în Francia și 
care dovedesce, că ori ce silință d’a se restabili ună ra
portă amicală durabilă cu Francia e zadarnică. Francia 
voesce pacea durabilă numai pentru prețulă Alsației-Lo- 
taringiei, și Germania trebue prin urmare sâ aștepte ună 
atacă din partea Franciei, îndată ce situațiunea se va 
înfățișa astfelă, ca Francezii să pătă spera, că voră eși 
învingători dintr’o luptă cu Germania. Acâstă disposițiune

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Văi drăgălașe și bogate de apă variau cu deluri 
nu prea înalte, și dumbrăvi isolate, cu giungle*)  dese. 
Pe înălțimi înflorea baobabulă,**)  eră văile erau aco
perite cu diferite specii de palmi. Din când în când 
convoiulu da de vre unu sată de Negri mai mare seu 
mai mică, ai cărui locuitori îlu primeau cu mai multă 
seu mai puțină prieteniă. Indigenii spuneau, că mai 
spre miadă-năpte trăiescu o mulțime de lei.

De aici înainte ’ drumulu ducea peste vcrfulă unui 
șiră de deluri într’ună platon estinsă. Pe acestă pla- 
ton păsceau cete numărăse de antilope.

După cât-va timpu dete caravana și peste o cetă 
de zebre. Nu fără ostenelă isbutl Stanley să ’mpusce 
două din aceste animale atâtă de fricose și de prevă- 
dătore. Strembănogulă de Jack îșî potoli de asemenea 
pofta sa de a umbla după venată. Elă urmări într’una 

zebrele, și numai târdiu se întorse ostenită de totă și 
plină de sângele prădei, ce făcuse stăpânulă său.

In aceeași di cătră sară călătorii noștri zăriră nisce 
animale selbatice, pe care le ținură cu toții de lei. 
Stanley slobozi pușca într’unulă; leulu însă, seu ce va 
fi fostă, scăpă,

Caravana înainta într’aceea totă mai spre apusă. 
După ună drumă îndelungată printr’o pustiă estinsă, 
ajunse din nou într’ună ținută locuită și plantată cu 
tamarindi,*)  baobabi, arbuști de bumbacă și cu smo
chini.

Cu părere de rău observa Stanley, că aprope în 
fiecare di deșertau câte câțl-va dintre Vangvana și 
dintre Vanyomvezi. Desertatorii nu se duceau numai 
cu banii primiți la plecare, ci și cu armele date loră 
spre întrebuințare. Numărulă loră se urcase la cinci- 
deci. Numai prin luarea unoră măsuri energice îî suc
cese lui Stanley să pună o stavilă 6re-care acestei 
adevărate nenorociri.

In 23 Decembre începură ploile tropice așa de 
repede și cu atâta strășniciă, încâtă o vale secă și aco
perită cu năsipă, prin care tocmai treceau călătorii 
noștri, se prefăcu în mai puțină de o jumătate de ciasă 
într’ună rîu mare și de totă repede. Acum se începe

*) Tain ar i n d a 1 u este unu arbore din regiunile căi du rose, care produce 
unu fructu cu gustu acriu.

pentru Stanley și pentru dmenii săi ună restimpă de 
lipsă și de necazuri nespuse.

„Mă aflu,“ scrie Stanley cătră ună prietenă ală 
său în dina de Crăciună, a. 1874, „într’ună cortă de 
2-13 metri lată și 2'44 metri lungi. Cortulă este spri
jinită în mijlocă de unu pară înaltă. De ore-ce eri a 
plouată t6tă dioa, am trebuită să-lu pună pe pămentulă 
udă. De locă uscată nici vorbă nu pote să fiă. Pă
reți! cortului suntă mâzgăliți cu noroiu, er’ pânza de 
de-asupra atârnă în josă plină de apă. Eu ședă în
tr’ună pată, cum a dată D-deu, numai cu-o urmă de
asupra noroiului și gândurile mele se facă din ce în ce 
mai triste. La drumă ploia este de totă neplăcută. 
Piciorulă alunecă în lutulă înmuiată și pachetele, udân- 
du-se, se facă cu multă mai grele. Multe din mărfuri 
s’au stricată de jumătate. Nouă ne e rece, și udați 
fiindă până Ia pele, să ’nțelege, că trebue să fimă rău 
dispuși. Afară de acesta trebue să suferimă în cât-va 
și fome, de 6re-ce în acestu anotimpă lucrurile de 
mâncare se găsescă mai greu și prin urmare trebue să 
ne mulțumimă cu porțiunile de jumătate. In Decem
bre, fiindă timpulu sămănatului, 6menii rămână cu bu
cate de totă puține, și noi trebue să le plătimă cu ună 
preță îndecită. Și așa însă suntemă buni bucuroși, că 
le putemă căpăta. Eu însu’mi de clece dile n’amă vă- 
dută în ochi nici măcar o bucățică de carne. Mânca- 



Nr. 82. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

întru câtă privesce pe Germania, nu se pote desemna 
pentru momentă ca îngrijitare, der continuândii-se a fi 
mereu nutrită s’ar pute produce o încordare în relațiu- 
nile oficiale dintre Francia și Germania

Pare-ni-se că Germania, cu totă tăria ei, pră se 
spariă de tate gogorițele, pe când Francezii, cei slabi, 
iau peste piciorO asemenea spaime. Acesta s’a dovedită 
cu ocasiunea discursului lui Bismarck asupra legii socia- 
liștiloră. Qiarele franceze ’și-au rîsă de spaimele puter
nicului cancelarii.

Katkoff și cestiunea Ruineliei.
Cunoscutulă bărbații influentă în Rusia, 

Katkoff, publică în diarulă său „Vjedomosti11 
din Moscva, unu articulu, din care putemu vedâ 
ce părere are elă despre modulă cum s’a resol- 
vatu cestiunea rumeliotă și despre amiciția cu 
Austro-Ungaria și cu . Rusia. l£tă în resumatu 
ar ticului ii:

Prințulă A'eesandru a obținută totă ce a voită și 
protocolulă din Constantinopolă e o victoriă pentru elă. 
Și totă mai voră unii să considere acâsta ca o victoriă 
a Rusiei, căreia nu’i rămâne decâtă să mulțămăscă și să 
fiă recunoscătore amiciloră ei. In adevără, ce victoriă! 
Europa de dragulă Rusiei a sancționată unu actă îndrep
tată contra Rusiei, o operă a trădării contra acesteia și 
a țării liberate cu sânge rusescă. Ne-a tractată ca pe 
ună copilă. Bulgaria a transformat’o în vatră batten- 
berică și crede că Rusia va fi recunoscătore.

Noi credemă, că Rusia și-ar apăra mai bine dem
nitatea și vada sa în lume, decă ar uita cullulă pentru 
Europa și nenorocitulă concertă europeană. Anglia în 
loculă nostru ar fi lucrată altfelă. Nu s’ar fi adresată 
Europei și n’ar fi scrisă protocole. Ar ii trimișii o es
cadră în apropiarea Dardaneleloru și ar fi provocată pe 
Porta se ocupe Rumelia, și prințulă Battenberg de multă 
n’ar mai d nici în Rumelia, nici în Bulgaria. Și dăcă 
Anglia s’ar fi temută a lucra pe propria’i răspundere, ar 
fi îngrijită ea să aibă ună aliată. Numai noi alergămă 
totă la concertulă europeană. Ar fi fostă mai demnă și 
mai cu scopă să protestămă și să ne păstrămă liberta
tea de acțiune. 0 astfelă de atitudine ar fi făcută o mai 
bună impresiune asupra tuturora partideloră, decâtă a- 
celă protocolă, care sancționăză ună actă de jafă, înșe
lăciune și trădare. Dăcă Rusia ar declară, că e pentru 
unirea Rumeliei și Bulgariei, der nu sub prințulă 
Battenberg, o asemenea declarare din partea Rusiei 
ar fi convingătdre.

Și nici nu scimă, de ce Rusia, din considerațiune 
pentru concertă, să ia parte la demonstrațiunea interna
țională contra Greciei, care păn’acum nu s’a făcută 
vinovată de nimică și n’a călcată nici ună tractată. Cu 
prințulă Alecsandru, care a aprinsă revoluțiunea și a nă
vălită într’o provinciă străină, diplomația nostră face ce
remonii și întră în tractărl cu elă! In locă să resta- 
bilăscăstatusquo, îlă lasă ca regentă ală Rume
liei. Și Greciei, care’șl ridică acum pretensiunile sale, 
i se pune pedecă cu tată energia.

Acum după ce s’a subscrisă protocolulă și comedia 
Battenberică s’a resolvată, ascultați numai, ce concertă 
de observațiunl veninăse, batjocoritare se întonăză în 
pressa europănă, anume în cea din Berlină, Viena și 
Pesta 1 Lingușirile pentru Rusia au amuțită deodată în 
pressa Vieneză. A doua di după subscrierea protocolu
lui RisticI a fostă ărășl gonită și în Filipopolă a fostă 
bătută unulă din cei mai buni patrioțl și ună amică ală 

Rusiei, d-lă Burmow (fostă ministru-președinte bulgară. 
—■ Red. >Gaz.«)

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

VIENA, 21 Aprilie. — Eri s’a ținută a 
doua conferință preliminară în afacerea tractatu
lui comercială română, la care au luată parte, 
pe lângă representanții ungari și austriac! și re- 
presentanții români Ferechide și Grhica. S’au 
desbătută tdte cestiunile principiare. Din partea 
Austro-Ungariei s’a dată totodată declarațiunea, 
că ce concesiuni potă face României amândouă 
țările. Adi în 21 Aprilie se va țină în totu ca- 
sulă ședința din urmă, în care se așteptă și de
clarațiunea representanțiloră români.

PARIStJ, 21 Aprilie. — Camera a primită 
cu 331 contra 214 voturi proiectulă de lege pri- 
vitoră la esposițiunea din 1889 ca basă a des- 
baterii speciale.

DIVERSE.
Ună procesă cu șărecii. — Mereurl, 2 Aprilie, s’a 

judecată la Secțiunea IlI-a a tribunalului Ilfovă, ună pro
cesă, care venea în apelă, dela judecătoria Ocolului IlI-lea 
din Bucurescl. Specia era forte caraghiosă ! Procesulă 
era între doi vecini. Primus posede ună locă virană 
și ne îngrădită la spatele caseloră lui S e c u n d u s. Acesta 
locă, mai ânteiu prin posițiunea lui naturală, formâză o 
pantă cu valea în spatele caseloră lui Secundus, ceea ce 
face că tate apele ploiloră de pe loculă lui Primus se 
scurgă și se prelingă pe cjidulă caseloră lui Secundus. 
Pe de altă parte, loculă lui Primus fiind neîngrădită, ser
vește treeătoriloră și veciniloră de locă pe care aruncă 
tote murdăriile, tote rămășițele de 6se și de legume, tate 
mortăciunile, așa că la orice minută dată se potă găsi 
pe acestă locă găini și pisici morte. Dăcă lucrulă s’ar 
opri aici totuși pote că Secundus nu ară fi intentată 
procesă vecinului seu Primus. Insă — ca consecință na
turală — s’a mai întâmplată că, din causa necurățenii- 
loră depuse pe acestă maidană, s’a prăsită acolo o po- 
porațiune întrâgă de șărecl, de cea mai respectabilă ta- 
liă, obraznică... ca totă ce e șărece, cari nu s’au mul- 
țămită numai cu domnia maidanului — vedl, ambițiune 
și la șărecl 1 — ci s’au apucată să rodă, să găurăscă și 
să pătrundă, în deosebite părți, didulă caseloră lui Se
cundus, pănă și înăuntru în camere, așa că astăzi, când 
plouă, tată apa după maidanulă lui Primus se scurge 
in casa lui Secundus !

Lanțulă consecințeloră este, așa dâr, celă următoră : 
Din causa lipsei de împrejmuire, murdăriile ; din causa 
murdăriiloră, șărecii; din causa șăreciloră, găurele în 
cjidă, din causa găuriloră în <fldă, apa în casă ! Cam 
astfelă era concepută chiar acțiunea 1 Ori și cine îșl 
pote închipui, că ori câtă de mari ar fi pagubele lui Se
cundus, în fața unui asemenea procesă, nici publiculă, 
nici judecătorulă nu se potă ține de rîsă. Pentru ad- 
vocatulă lui Secundus, lucrulă nu era greu. Insă pentru 
advocatulă lui Primus, care căuta să se apere, ori ce te- 
renă de apărare ar fi apucată, totuși n’ar fi putută scăpa 
de a provoca rîsulă generală. Și înlr’adevără, ce ar fi 
putută să dică Primus ? Elă n’ar fi putută ap ca altă 
terenă de apărare mai logică decâtă acesta: ca articululă 
din codulă civilă în care e consacrată principiulă că ori 
ce faptă a omului, care a causată prejudiciu altuia, fiă 
chiar din greșălă său din imprudență, obligă pe acela, 

căruia i se pote reproșa faptulă a repara prejudiciulă 
aceluia ce l’a suferită, că acestă articulă nu ’i pote fi 
aplicabilă, pentru că pagubele Iui Secundus, în definitivă 
sunt produse, nu de fapta lui Primus ci de șorecl.

Ală doilea, că nici articululă din codulă civilă în 
care e consacrată principiulă că stăpânulă răspunde de 
faptele slugiloră și ale animaleloră lui... etc., de aseme
nea nu’i pote fi aplicabilă, căci cu tote că loculă este 
ală lui Primus, animalele în cestiune, adică șărecii, nu 
se pote cjice că suntă ale lui! Vina, în tate cașurile 
de asemenea prejudiciurl, care resultă, cum Ie numesce 
legea, din quasi-deliete, se pote pune în evidență prin 
două întrebări; îi era, pentru trecută, cutărui omă posi
bilă ca să evite aceste pagube? și ală (doilea — pentru 
viitoră — îi este prin a lui putință, să le facă să înce
teze? Dăcă răspunsulă e: da! — atunci condamnațiu- 
nea e justă; decă: nu! — atunci, oricâtă de mari ar fi 
pagubele, condamnațiunea ar fi injustă. In speța de față 
— ca și în tate spețele de acestă natură — ceea ce 
trebue pătrunsă, suntă căușele pagubeloră. Advocații 
părțiloră spună multe. Advocatulă lui Primus (jice — 
între altele: — Judecă-te cu șărecii, d-le, nu cu mine... 
dicl că suntă animalele mele; ți-le dăruiescă d-tale gra
tis... fir’ advocatulă lui Secundus replică: — Nu sciu, 
eu d-le; șorecii de pe loculă d-tale ml-au găurită zidulă.., 
eu cu d-fa mă judecă; ăr’ d-ta dăcă crecji că nu escl 
vinovată, ci că șărecii d-tale suntă vinovațl, apoi chia- 
mă-i în garanțiă... — Dăcă te însărcinezi d-ta cu citarea 
Ioră .. cu îndeplinirea procedurei, atunci îi chemă! răs
punse advocatulă lui Primus. — Nu seim ce s’o fi făcută 
cu acestă procesă. Am fostă apucată de ună rîsă ner- 
vosă care m’a silită să părăsescă sala, pentru că am 
defectulă că... rîijă tare! („Telegrafulă.“)

* *
0 nenorocire pe mare. — La 10 Martie a plecată 

din Odessa o corabiă mare, încărcată cu petroleu și 
benzină, dar îndată după ce a eșită din portă, a urmată 
fără veste o detunațiune teribilă și corabia, cu totă ce 
era întrensa și cu echipagiulă de 13 persăne, a sburată 
în aeră. într’o clipă marea s’a acoperită cu flăcări pe 
o mare întindere. Cei cari au vădută acâstă catastrofă, 
nu o voră uita în viăța loră. Bucăți din corabiă, bu- 
toie și ămenl ^au fostă aruncați la 30—40 stânjeni îu 
susă, de unde au cădută apoi ârăși în marea înflăcă
rată.

Concertă. Astă sâră Mercuri se va da la 
redută ună concertă de „rămasă bună,“ în fo- 
losulă membriloră societății teatrale rămași aci, 
cu concursulă capelei orășenesc!. Programulă: 
Partea I: 1) „Ouverture,“ capela orășenâscă;
2) „Der Stricke der Scbmiede,“ d-lă Konemann;
3) „Citronen-Walzer“ de Strauss, d-na Wurm- 
Wagner, 4) „Hast du micb lieb,“ „Liebesbrif,“ 
de C. M. Ziehrer, d-lă Muller; 5) „Tostl,<{ co- 
mediă în 1 actă cu cântece, trupa; cupletulă 
„Das Tipferl auf dem J,“ d-na Ferryberg. 
Parteâ II: 1) Quadrille din „Zigeunerbaron“ de 
Strauss, capela orășenâscă; 2) „Stumme Liebe 
de Prutz, d-lă Kdnemann; 3) „Gfrosses Franz- 
Duett,“ d-na Wurm-Wagner și d-lă Dir. Remay;
4) „Unde ești,“ d-lă Muller; 5) „Gfott wie ta- 
lentvoll san unsere Leut;“ „Der grosse Krach,“ 
cuplete, d-lă Dir. Remay. Partea III: „O bu
cată musicală, capela orășenâscă; „Eine verfolgte 
Unschuld,“ comediă originală în 1 actă, trupa, 
Prețurile locuriloru cele obicinuite.
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rea mea constă din ureză, ciaiu și cafea; în curend 
însă va trebui să mă mulțămescă ca si omenii mei cu 
supă de făină, mâncarea națională de aici. Când am 
plecată din Zanzibar, cântăreamă 180 funți (ceva peste 
81 chil.), acum după 38 dile sunt numai de 134 funți 
(60’78 chil.) Soții mei europeni se află în aceeași stare 
trupescă.

Afară de năcazurile, care le avemă cu vremea și 
cu lipsa de nutrementă, mai avemu de lucru și cu că
peteniile Negriloră, cari ceru și cărora trebue să le 
plătimă prețuri mari, ca să ne dea pace în drumulă 
nostru și să nu ni se atingă de lucruri. încă unulă 
din câni, și anume „Nero“, care făcea așa de bine 
„apport," a murită. Ah! tote mi se prăpădescă!"

Sub asemenea grele împrejurări caravana mergea 
încetă cu încetulă totă mai departe. O conjurațiă, la 
caro luase parte ună numără destulă de însemnată din 
6menii lui Stanley, cari aveau de gândă să deserteze, 
fu din norocire descoperită la vreme, dar se ’nțelege, 
că nu contribui de locă la ’nveselirea conducătorului. 
In urma urmeloră bietulă Stanley pe lângă t6te cele
lalte fu prinsă și de nisce friguri rele.

Intr’aceea sosi anulă nou. Omenii noștri se aflau 
în țara cea mare, șesosă Ugogo, unde crescă numai 
tufe pitice, ună felă de salcâmi mici, arbori de gummi 
cu mirosă ca de râncețlelă, euphorbii (laptele cânelui), etc.

Ploile nu se răriseră; dimpotrivă ele cresceau din 
ce în ce totă mai multă. Când ajunse Stanley în să
tulă Mtivi, peste n6pte plouă așa de tare în câtă prin 
cortulului trecea ună rîu întregu. Patulă părea că 
este o insulă, cișmele plutiau ca nisce luntri, Jack și 
Bull trebuiră să se suie pe ună pachetu mare cu mu- 
nițiune. Diminâța vădii Stanley, că una din cișmele 
sale și fesulă, pe care ’lă purta în casă seu în cortu, 
își luaseră norocă bună și se duseseră cu torentulu mai 
departe. Stricăciunea ce o făcuse apa la ciaiu, ureză, 
prafulă de pușcă și la multe alte lucruri, era forte mare. 
Bieții Negri, cari rămaseră afară sub cerulă liberă, 
avură să sufere chinurile cele mai grozave.

Apa se scurse cu iuțelă, însă și călătorii noștri 
putură să pornescă în curend mai departe.

Drumulă ducea prin nisce regiuni triste și în cea 
mai mare parte pustii. Locuitorii sateloră de pe lângă 
cale erau săraci lipiți. Nu arară ori omenii lui Stan
ley nu căpătau dile întregi nimica de mâncare.

Năcazurile ’și ajunseră culmea, când conducăto- 
rulă greși drumulă și făcu să rătăcdscă întregă cara
vana. Călătorii noștri se încurcară într’ună tufișă, în 
care nu se vedea nici ună arbore mai înaltă. Tufișulă 
acesta ora așa de desă și de mărăcinosă, încâtă la 
fiecare pasă vestmintele trebuiau să se acățe și să 
se rupă.

Mai două dile întregi rătăci caravana, flămendă 
ca vai de ea, prin locurile acestea urîte, până când în 
urma urmeloră ajunse la ună arbore grosă și înaltă. 
Stanley îi dise conducătorului să se suie în elă și să 
se uite de jură împrejură, nu cum-va va zări vre ună 
locă cunoscută? Cu bucuriă (împărtăși Negrulă, după- 
ce se dădu josă din copacă, că a vădută ună munte 
cunoscută, la ale cărui pole se află sătulă Uveriveri.

Cu toții porniră îndată spre muntele acesta. Din 
nenorocire însă se dovedi, că „sătulă11 lui Manva Sera 
nu era alt-ceva, decâtă ună petecă de locă lăcuită nu
mai de două familii, care singure stau să peră de fbme.

Stanley și omenii săi să aflau acum într’o stare 
în adevăr disperată. Cu t6te acestea însă vitezulă nos
tru călătoră nu se discuraja.

Patru-decî și cinci chilometri (șese miluri) spre 
nordă dela Uveriveri în țera Varimi se află sătulă 
Suna. Era cu neputință ca întrâgă ceta, prăpădită 
cum era, să ajungă până acolo. Stanley întrebă: „Cine 
se simte destulă de harnică, să se ducă până la Suna 
și să aducă mâncarea de lipsă?"

Deși fomea îi chinuia pe toți de opotrivă, to
tuși se găsiră patru-deci de bărbați gata să plece la 
Suna.

(Va urma.)
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Curnuln la bursa de Vlena
din 16 Aprilie

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 10 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 9 4.0 
împrumutul! căilor! ferate

ungare..........................152.25
Amortisarea datoriei căi

lor! ferate de ost! ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.10

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 2b

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de ost! ung.
(3-a emisiune) .... 117.25 

Bonuri rurale ungare . . 104 50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miș!..............................104.60
Bonuri cu cl. de sortare 104.60 
Bonuri rurale transilvane 104 60

st. n. 1886.
Bonuri croato-slavonc . . 104 60 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 100.—
împrumutul! cu premiu

ung................................. 119 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 30 
Renta de hărtiă austriacă 84.95 
Renta de arg. austr. . . 85.05 
Renta de aur! austr. . . 114 20 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Ac(iunile băncel austro-

ungare........................ 874 —
Act. băncel de credită ung. 294.75 
Act. băncel de credită austr. 291 50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.10

Bursa de Baeiiresci.
Cota oficială dela 1 Aprilie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). • • 90— 91V,
Renta rom. amort. (5%) 94^ 94’/4

» convert. (6°/0) 89— 90—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) ■ 102Va 103V4

> )> » (5°/o) • 87— 87i|a
» urban (7%) . 99— 100—

» > (6°/0) . 92— 93—
> (5°/o) • ,82i/a 83x/s

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

» Națională —
Aură contra bilete de bancă 13 — 14Va
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Cursiflu pieței Brașovu

din 17 Aprilie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.73 Vând. 8.75
Argint românesc . . . . » 8.60 > 8.65
Napoleon-d’orI................. t * 9.98 > 10.01
Lire turcescl..................... . . ■» 11.20 > 11.30
Imperiali......................... > 10.20 > 10.30
Galbeni............................. » 5.86 5.90
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!................. 124.— » 125-Va
Discontulă ... » 7—10 °/o pe ană.

comora bogată de vinuri a Transilvaniei

Vinu tămâiosă
ele cabinetu

coldre viuă ca foculă, aromă plăcută și de unu

buchetu escelentu
Butelia mare 1 fl. 60 cr.
p6te căpăta în depositulă de vinuri ală D-lui

losiîu B. Teutsch
în Sighiș6ra (Transilvania)

și pentru Brașovu la IDomxiii

L. & A. HESSHAZMER.
—EE Liste cu prețuri gratisfi. =—

AT» STRICT EAÎ3« A V I S U. i

*
£

Am ondre a face cunoscută p. t. publică că am înființată ună

Negoțu de croitoria
Strada Vămii Nr. 8.

Cunoscința perfectă a croitoriei și pracsa ce am făcută 
croiala haineloră bărbătesc! în timpă de 9 ani la d-nii

Schwarze & Bartha
precum și ună mare sortimentă de stofe indigene, tranțuzesci 
englezesci, și journalele de modă cele mai nouă, m& pună în 
plăcuta posițiune a satisface pe deplină tdte dorințele On. 
terii, și mă rogu pentru o câtă mai numârdsă clientelă.

Cu distinsă stimă
Zsigmond Aron,

croitoru de haine barbă lesei 
(1—3) Strada Vămii Nr. 8.

**
**

la

muș-
£ * **

T
CANCELARIA NEGRUTIU

AMICULU FAMILIEI.“ Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și 16-a di a lunei în numer- 
câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, stuțlii sociali, articlii sciențifici, amăi 
nun te de instrucțiune și distracțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe anulă întregu e 4 fi. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtJ ROMANtJA Revistă bisericâscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 2s/4 —3% c61e; și va pu
blica articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, șerbător! și diverse oca- 
siuni, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

—Abonații voră primi unele premii de valdre și’și voră pute procura cu prețuri fdrte reduse tdte opurile din edițiunea ndstră. —— 
COLEOTANTII PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

- Totu acolo au apărutu și se alia de vendare:
Biblioteca Săteanului Român. Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fdrte interesante și amusante. Prețulă la t6te patru 1 fl. — câte 

una deosebi 30 cr. Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii fdrte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8|XII. 1884, în limba maghiară și în 25|II. 1885 în limba 

italiană prin Vincentiu Nicora prof. gimnas. — Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 15 cr.
Collecta de Recepte din economiă, industria, comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți. Prețulă 50 cr.
Apologie. Discusiuni filologice și istorice maghiare privitdre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. ~ 

Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr. Renascerea limbei românești în vorbire și scriere invederită și aprețiată de 
Dr. Greforiu Silasi. Broșura I. II. Prețulă fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. 
lumă de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate.

Ifigenia în Aulida. 
ria. Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. 
emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr. 
de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. Hermană și Dorotea după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scdlele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulă 30 cr. Pe tuia n tul ă. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețnlă 30 cr. Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrali, urmate de iertațiuni, epitafia ș. a. Prețulă 
50 cr. Tesaurulă dela Petrdsa său Cloșca cu puii ei de aură. Studiu archeologică de Dionisiu O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

îndreptar teoretic și practic pentru învățământulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (preparandiali), a învățăto- 
riloră și a altoră bărbați de sc61ă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandială. Prețulă 1 fl. 70 cr.

Mi culă mărgări tară suflete s că. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esempl. broșurată e 15 cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fl., — legate 9 fl., legate în pânză 12 fl. — 100 esempl. broșurate 10 fl., — legate 17 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de-Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe ic6ne frumdse. Prețulă 
unui esemplară trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v. a.

Visulă prea sântei vergure Maria a Născătdrei de Dumnedeu urmată de mai multe Rugăciuni frumdse. Cu mai multe ic6ne fru- 
mdse. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. y. a.

= Manualii de Gramatica limbei române pentru scdlele poporali în trei cursuri de Maximă Popă profesoră la gimnasiulă din NăsSudă. Prețulă 30 cr. =

Partea I. Paul

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Prețulă redusă (dela 1 fi. 20 crj la 60 cr.

Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu, Prețulă 30 cr. I fi gen ia 
Branda sdu Nunta fatală.

Elă trebue sS se însdre. Novelă de Maria Schwartz,

Ună vo-

în Tau- 
Schițe din 
traducere

. ---------- - ș.,- ..

Tipografia ALEXI Brașovă.


