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Brașovii, 22 Ianuariu 1887.
In cele din urmă s’a audiții în camera un

gară și vocea unui deputată națională română.
Era și timpul» să se audă, căci prea se 

bu-urau șoviniștii, că deputatul» serbii Dimi
trievici a rămasă singură singurel» cu părerile 
lui, făr’ de nici o susținere și aprobare.

Domnulă Vincențiu Babeșă este vecină cu 
colegulă său Dimitrievici, ocupând» loculă de 
lângă elă pe una din băncile deputațiloră. Nu 
i-a putută scăpa d 5r nici ună cuvântă din dis- 
cursulă pronunțată de acestă corifeu ală parti
dei naționale serbesci.

Dimitrievici a vorbită de năcazurile Serbi- 
loră, de plângerile loră îndreptățite, de desamă- 
girile loră, de ignorarea loră ca naționalitete, de 
nenorocita tendință de magliiarisare, de măsurile 
despotice ale guvernului, care nu respectă nici 
chiar libertatea individuală, de călcarea autono
miei bisericei serbesci, de violarea semțului de 
dreptate ală Serbiloră prin nelegala numire a 
unui patriarhă, pe care’lă urască toți Serbii. Elă 
a descoperită representanțiloră elementului dela 
putere adevăratele sentimente ale poporului său 
arătându-le, că vină și puternică este încă con- 
sciința națională a Serbiloră.

Domnulă Babeșă le-a aurită tâte aceste, a 
audifă pe colegulă său sârbă dicendă, că Serbii, 
deși ară fi îndreptățiți a ave o posițiune de dreptă 
publică deosebită în acestă stată, s’au mărginită 
a pretinde egală îndreptățire numai pe tăremulă 
administrativă, der nici acâsta modestă dorință 
a loră n’a fostă împlinită de cătră cei dela pu
tere.

Enunciațiunile deputatului națională serbesu 
au trebuită să facă o adâncă impresiune asupra 
deputatului națională română și au trebuită, fi- 
resce, să-lă îndemne a face asemănare între sta
rea nostră și a poporului slavă din sudulă Țârei 
unguresc!.

— Ce credeți voi Unguriloră? Luați în 
deșertă vorbele deputatului Dimitrievici, pentru 
că vi se pare ună lucru bagatelă de-a vă juca 
cu-o mână de Sârbi, când pe ună Gyurkovits 
cu ceata slugarnică a conaționalilor» săi îi pu
teți duce legați de sfâră. Der 6re nu vă gândiți 
că chiar de v’ar succede a înăbuși pentru durată 
viața națională a Serbiloră, mai trăiescă în a- 
cestu stată și câteva milione de Români ? Ce-o 
să începeți cu aceștia?

Ori d6ră sunteți de părere că dedrece în sî- 
nulă națiunei mele domnesce în momentele de 
față cea mai mare liniște, acâsta este ună semnă, 
că Românii suntă mulțumiți ?

Multe ilusiuni v’ați făcută, domniloru, de 
când a-ți ajunsă la putere, der cea mai mare 
ilusitine ară fi să credeți, că Românii au renun
țată la drepturile loră, ce li le-au răpită violența 
și uneltirile d-v6stre.

Colegulă meu Dimitrievici v’a vorbită de 
îndreptățirea elementului serbescă de-a avâ o po
sițiune de dreptă publică deosebită în acestă 
stată. Vă asigură că noi Românii nu numai 
suntemă conscii de acâsta îndreptățire, nu numai 
recunâscemă necesitatea d’a ni se crea o posi
țiune deosebită de dreptă publică, der o și pre- 
tindemă, căci este unica garanțiă pentru asigu
rarea pacinicei desvoltări a individualității nâstre 
naționale.

Onorabilulu deputată serbescă v’a cjisă, dom- 
niloră, c’ ar fi timpulă să recundsceți, că nu 
mai merge cu nenorocita d-v6stre politică de 
magliiarisare. O a-ți pusă în lucrare pe tâtă 
linia și în contra nâst.ră, a Româniloră. Cre
deți că prin acâsta a-ți câștigată încrederea și 
simpatia poporului română și că vi I’ați făcută 
amică ?

Arătați-mi, vă rogu, care este resultatulă 
politicei, ce ați urmărit’o față cu noi Românii 

de 19 ani încâce? Eu vă spună sinceră, că nu 
vădă să fi adusă administrația d-v6stre în ți
nuturile locuite de Români, decâtă miseriă și 
amărăciune, ura și disprețulă.

Suntemă în ajunuhT unoră mari complica- 
țiuni esteriore. Credeți d-vostre, că o politică cu 
astfelă de resultate este aptă de a pregăti po
potele acestui stată pentu ora periculului ?

Cam aceste trebue să fl fostă ideile, ce le-a 
suscitată în mintea d-lui Babeșă discursulă lui 
Dimitrievici, atunci când, după cum ne spune 
unu raportorii ungură, a dată din capă ca semnă 
de aprobare.

Ne pare rău, că nu suntemă în posițiune 
a constata, că d-lă Babeșă a și pronunțată aceste 
idei în audulă șoviniștiloră, cari trăiescă în amă
girea, că Românii nu suntă decâtă materială 
pentru esperimentele fișpaniloră și ale inspecto- 
riloră de scâle ungurescl.

D-lu Babeșă s’a mărginită a vorbi mai 
tărcjiu cu ocasiunea desbaterei speciale la ru
brica fondului de disposițiune, arătândă că acestă 
fondă să întrebuințezi pentru scopuri de agitare 
în contra Româniloră.

Acâsta nu era ceva nou nici pentru d. Ba
beșă, nici pentru d. Tisza, nici pentru noi.

Pană ce acestă guvernă va fi la putere va 
subvenționa organele sale după placă spre a 
„crea soboli“ cari să agite contra nâstră, ear ni
meni nu’lă va putâ împiedeca.

De aceea trebue să cadă mai întâiu guver- 
nttlă și sistemulă ruinătoru de adi, ca să se în- 
drepteze lucrurile.

‘Domnulă Babeșă făcea îdhi bine, după 
noi, dâcă se mărginea a documenta acâsta, adău
gând», că Românii nu voră renunța niciodată 
la drepturile loră.

------ I---------«■

InvfițilnientnlH nostru mo^Tiu și superiorii, 
în raportu cu necesifâtile nostre.

. 11.^
Dăcă luăm® .» mânăî datele statistice ale gimna- 

siiloră nostre, vedemu\|il deja înainte de a termina 
întrerupă studiile forte, uulțl tineri, spre a se întorce la 
moșia părintâscă, ‘decă' au, seu spre a îmbrățișa cariera 
de învățători seu notară, și că în totală peste 90°/o 
dintre cei ce frecventezi gimnasiile nOsfre se întorcă 
acasă directă, ori indirectă, la agricultură, căci nolarulă, 
învățătorulă, preotulă, neputendă trăi cum se cade din 
miculă loră salară, suntă constrîn.șî să porte și economia 
câmpului, despre care ei n’au învățată în școlă nimică.

Resultatele se și vădă, căci, deși unele din șcOlele 
nOstre au trecută peste suta de ani dela înființarea loră, 
și deși prin și pe la sate relativă avemă destui omeni 
cu carte, totuși producțiunea nOstră n’a dată nici în can
titate și nici în calitate fiă măcară {c’ună firă de pără 
înainte, ci ea e totă cea moștenită din moși și strămoș’, 
cunoscințele nOslre de agricultură se mărginescă încă 
totă numai la cele din Georgicele lui Virgilă și din is
toria naturală a lui Pliniu celă tinără. Rassele nostre 
de vite suntă primitive, rotațiunea, totă cea de 2 și 3 
câmpuri usitată ineă pe timpulă Româniloră vechi, la 
gunoiu strîngemă totă apa și bălțile din curte, er cu 
amoniaculă și acidulă nitrică gunoimă rîurile și aerulă 
atmosferică. Pentru agricultorii noștri 'cu carte, numele 
și lucrările unui Thaer, Boussingault, unui Liebig, Koppe, 
unui I. Kuhn, Settegast și Emil Wolf suntă mai puțină 
cunoscute și de mai puțină importanță decâtă bunăoră 
numele regențiloră egipteni din dinastia a XXI-all...

Ca să avemă însă esemple și mai palpabile, nu 
avemă decâtă să ne uitămă ce să petrece în străinătate. 
In Germania d. e. băieții cu 4—5 clase gimnasiale, după 
ce mai învăță 1 — P/u ană ceva din agricultură, admi- 
nistreză și cultivă intensivă moșii de 4—5 mii hectare 
întindere, opereză cu sute de mii de mărci pe ană, facă 
studii importante și sistematice asupra prăsirii și acli- 
matisărei diferiteloră rasse de vile și plante, asupra na- 
turei boleloră loră precum și a mijloceloră de a-le com

bate .ș. a. ș. a., facă totă felulă de ameliorațiuni de cui 
tură mari și mici: scurgeri și secări de rovine și mlaș- 
tine, drenagiurl, irrigațiunî, fenații și livezi artificiale ș. a. 
pe când la noi tinerii după 15—16 ani de studiu nu 
suntă în stare să-și procure o bucată de pâne său să 
cultive rațională cele 10—15 hectare pămentă dela tată- 
său seu dela biserică.

In străinătate pe lângă mulțimea de cjiare și scrieri 
periodice speciale de agricultură și de industriile împreu
nate cu agricultura, tote foile tratăză cestiuni de agricul
tură, atâtă pe tăremulă sciințifică câtă și pe celă 
practică. Așa de pildă întâmpini într’ensele tractate 
despre rentabilitatea întroducerei unoră plante său a 
vreunui soiu de vite într’o regiune seu alta, despre îm
bunătățirea unei rasse de vite seu plante prin împăre- 
chiarea seu încrucișarea ei cu alta, despre perfecționarea 
cutărei și cutărei sisteme de cultură, despre nutrițiunea 
cutăroră animale, pentru obținerea folosului cutare ș. a.

Și ce se petrece la noi? De ce suntă capabili gim- 
nasistii noștri ? Ce se scrie la noi despre agricultură ? 
Credă că nu mai e de lipsă să o spunemi, căci scie fiă- 
care cum stămă in privința acesta. — Ună altă esemplu:

S’a înființată d’atâța ani societatea română de cre
dită „Albina», căreia apoi i-au urmată societățile de cre
dită și economii regionale: „Timișana», «Ardeleana», 
.Furnica", «Economulă», .Transilvania» etc. cu scopă 
d a veni în ajutorulă agriculturei române din Transilvania 
și Ungaria, și deși unele funcționeză deja de mai mulțl 
ani, totuși niciodată nu vei găsi in vr’ună diară său bro
șură o dare de sămă seu vr’o observațiune din partea 
preoțiloră seu altoră omeni de carte, cari trăiescă în 
mij oculă poporului, despre resultatulă și efectele ce au 
avută aceste instituțiunl asupra agriculturei și economiei 
române din acelă ținută decă ele își ajungă scopulă pro
pusă, ori nu, decă ele ar trebui sporite său numai spo
rită capitalulă loră și liberată de unele condițiunl și for
malități greOie și vexătOre, eventuală decă corespundă 
pe deplină seu pentru a pută combate ușura cit mai 
multă eficacitate și a scăpa pe poporă din mânile cămă- 
tariloră și jidaniloră, propuneri și proiecte de a înființa 
altele, după alte sisteme fiă și cu capitală mai puțină cum 
suntă d. e. in Germania de sudă cele înființate de țe- 
ranulă Raiffeisen, cari se mărginescă numai pe ună te- 
ritoră și la ună nume de membri restrînsă și unde îm- 
prumutulă se dă numai pe garanția solidară a tuturoră 
membrilor, — căci nu găsescl. De asemenea de propuneri 
despre înființarea și organisarea de societăți pentru ame
liorarea viteloră, pentru introducerea culturei planteloră 
industriale, de asociațiunl pentru producțiunea și espor- 
tulă de producte animalice și vegetale ș. a., de tote aceste 
nici că se pomenesee.*)

*) In privința înființării unei reuniuni de agricul
tură s’au făcută pași, pănă acum însă făr’ de resultată. 

Red.

Pănă a<|î după 120 de ani studiu și de muncă încă 
n’avemă ună singură tratată de agricultură său zoo- 
techniă, care să-lă dămă țăranului în mână, deși trăimă 
mai numai din agricultură avemă proprietari de moșidre 
frumușele și de turme și cireijl de vite de mai multe 
mii de capete 11

Ce e dreptă, de câtva timpă încOce, apară mici 
tratate de grădinărită și cultura pomiloră, mai cu semă 
din partea invățătoriloru sătesc!. Insă aceste manuale, 
ori și câtă silință iși dau domnii învățători la compu
nerea loră, nu potă ave o valore literară, basată pe es- 
perințe și încercări minuțiOse a unoră Omeni specialiști, 
ci ele suntă, ca lucrările de diletanțl in genere, nisce 
traducțiuni și compilări mai multă său mai puțină reu
șite după nisce autori străini, de multe ori de-o valOre 
dubiă.

Să trecemă la calendare, cari suntă destinate emi
namente pentru poporulă cetitoră dela sate. Să vedemă 
câte din ele aducă ceva despre agricultură, câte din 
ele tabele de analise de lapte, alimente, nutrețuri pentru 
Omeni și vite, câte analise de gunoiu și îngrășăminte 
pentru plante, câte conspecte asupra elementeloră nutri
tive și de folosă din diferitele producte agricole — a- 
supra productivității și recoltei la diferite feluri de plante 
pe anumite terenuri; câte modele de contabilitate asupra
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diferitelor^ ramuri ale agriculturei ,ș. a., totd cestiuni din 
domeniulă practicii, cari eminamente interesăză pe agri
cultorii și l’ar pune în posibilitatea ca să judece și cal- 
culese și elă la munca sa? — Afară de unulă seu două 
celelalte n'aducli nimicii despre economia, și înșiră nu» 
mai târgurile seu bâlciurile din Ardelă și Ungaria.

Să trecemă la cultura câmpului și să vedemă euui 
stârnii cu productiunea agricolă. Pe când conlocuitorii 
sași au introdusă cultura in mare de plante industriale, 
a hemeiului, cânepei, inului, și cultivă binișoră și vi- 
nulă, ba unele firme cum e bunăără a lui Teutsch din 
Sighișăra și-au câștigată deja ună renume europenu prin 
căutarea și esportulă vinuriloră ei, la noi nu vei pută da 
de vre-o economia seu casă renumită, care să se dis
tingă prin nescarl cultuiî deosebite, prin cultura de 
plante industriale, prin vitele ei alese seu lânuri fine, 
prin vinuri de calitate superioră, prin fabricapunea și es
portulă de untă, brânzeturi fine, de conserve seu de ra
chiu de prune etc. Ba chiar aruneândă privirea numai 
asupra charteloră și dateloră statistice de cultura dife- 
ritelorO plante, ni se înfăți.șeză tristulă tablou, că tocmai 
In regiunile locuite de KomânI nu s’a introdusă încă 
nici cultura nutrețurilor!! geminate, a trifoiului, lucernei, 
raigrasului, a sfecleloru etc., cari suntă basa și temelia 
oricărei îmbunătățiri și progresă în agricultură !! Brânza 
năstră numai noi o mâncămă, eră lâna e ca vai de ea 
și numai noi o putemă întrebuința pentru fabricațiunea 
haineloră, străinii preferă a tace din ea numai pătnrl și 
straie pentru cai și alte vite. Fabricile de postavă ce 
s'au înființată la Bra.șovă și Sibiiu și producă așa nu- 
mitulă postavă de Brașovă, care și-a câștigată o bună 
reputațiune — pentru lucrările mai fine trebue să aducă 
lâna din țera ungurescă — pe când turmele ndstre să 
rărescă și dispară pe fiecare ană și noi ne plângemă că 
nu ni se plâtescă, pe când fabricanții lânurile năstre le 
potă întrebuința numai la confecționarea postavurilor^ 
celoră ordinare și dure.

In fine să ne întrebămă câți inși dintre agricultorii 
noștri în urma silinței și zelului loră seu a unoru împre
jurări favorabile au înaintată devenindă din proprietari 
mici proprietari medii, și din aceștia proprietari mari? 
Pe cei din urmă îi poți număra pe degete.

C’ună cuvântă, nu numai în politică, ci din causa 
direcțiunei celei prea filologice și filosofice din scole, și 
în cele economice amă devenită și rămasă pasivi în de- 
plinulă înțelesă ală cuvântului!!

Dăcă stămă atâtă de rău în cele economice, să 
căutămă resultatele și progresulă de pe teremulă pură 
scientifică, doră acesta va fi ceva mai îmbucurătoră. Să 
ne întrebămă câți din teologii absoluțl au, după mân
tuirea studiiloră, posibilitatea și mijlăeele d’ași procura 
și consulta alțl autori de literatură, d’a se mai ocupa 
cu literatura, istoria, filosofia, [teologia, sciințele esacte 
și artele, câți din ei s’au distinsă pe tăremuiă literară și 
câți au înmulțită și înavuțită literatura, fiă sciintifică, fiă 
populară ?

La ședințele generale ale „Associațiunei transilvane 
pentru cultura și literatura poporului română*,  și la 
cele ale despărțăminteloră ei, seu în alte întruniri, se 
ține vre-o disertația seu conferință despre fauna și flora 
diferitelor^ regiuni?*)  In Ardelă, țera cea atâtă de bogată 
înzestrată și înfrumsețată de natură, s’a publicată ore 
până acum prin diare seu broșuri volante ori și numai 
ca adnecsă la programele anuale ale gimnasiiloră năstre 
vr’unh studiu asupra formațiunei și stratificațiunei petro- 
grafice și geologice a vre-unei regiuni locuite de Ro
mâni? S’a cercetată în privința petrografiei seu a mine- 
raleloră vr’ună singură deală seu colină din partea nos- 
tră? căci cultura și literatura și prin atari lucrări se 
promoveză și propagă, și pentru noi aceste ar avă o 
mai mare valore decâtă studiile despre influința, ce a 
esercitat’o limba grecescă asupra celei latine. Din tote 
aceste nimică, și pe când noi ne consumămă timpulă și 
paralele cu numărarea și conjugarea verbeloră eline ne
regulate și în p: și căutămă cu toții rădăcinile vorbeloră 
grecesc!, producțiunea năstră să veduce la nulă, econo
mia ne stagneză, er materiile brute, în valore de mi- 
liăne de florini, trecă din mâna năstră în aceea a străi- 
niloră, adeseori pe o sumă bagatelă de 5—6 fl. și noi 
locuimă încă pe ună pămentă și ună solă necunoscută, 
o adevărată terra incognila. Ba putemă merge ceva mai 
departe și cjice, că pănă a^î n’avemă încă o geografia 
de Dămne ajută a Ardeiului și a ținuturiloră învecinate 
locuite de Români fiă pentru scolă său pentru publiculă 
cetitoră. Va să cjică resultatulă nu e prea satisfăcetoru 
nici aci.

*) O asemenea diserlațiune a d-lui Forcius, mem
bru ală Academfei române, s’a publicată, decă nu ne 
înșelămă, în făia Associațiunei. Red.

SOIRILE DILEI.
Miniștrii unguri s’au întorsă din Viena în Festa. 

Greutățile esistente în privința cestiunei pactului nici de 
astă dată n’au fostă înlăturate. De altă parte, cu tote 

luna lui Octomvre st. n. 6. Mercur! înainte de 18 De- 
cemvre st. n. Datele acesf°a rămână ne*  himbate pen
tru fiecare ană. Tergulă ultimă din Decemvre s’a ți
nută și iu anulă espirată, resultatulă a fostă indestuli- 
toră, numai prețurile slabe.

Foia oficială a publicată ordinațiunea privitorii la 
art. de lege XXIV din 1885 pentru esecutarea dizolvării 
comuniuniloră de cassă în fostele granițe militare.

—0—
In Ianuariu s’au depusă la cassele din locă 11. 457 

mii. s’au ridicată fl. 349 mii, cu finea lunei s’au aflată 
în numărară fi. 151 mii.

—x—
„Meseriașulu Română,“ foiă pentru meseriași și 

pentru toți iubitorii de meserii, ce apare în Brașovă sub 
redacția d-lui B. Baiulescu, ese dela 1 Ianuariu a. c. in 
mărime de câte o colă, totă de câte două ori pe lună 
și costă totă numai 1 fl. 20 er. pe ună ană întregă sau 
60 cr. pe 1/a ană ca și mai nainte Acăstă loiă urmă- 
resce mersulă meserieloră la noi, la Români, și în străi
nătate; aduce articull de specialitate pentru meseriași și 
articull, cari potă fi de folosă ori cărui economă: stăruesce 
a se forma la Români classa mijlociă, tracteză cestiun. 
higienice și preste totă lucruri, cari potă servi la con
servarea și înaintarea poporului nostru. Fentru petre
cere și variațiune aduce aprope în fiecare numără po
vestiri, poesii, anecdote și împărtășiri din lume etc. Se 
recomandă tuturoră meseriașiloră și în genere tuluroră 
iubitoriloră de meserii.

Nu de multă a murită în Italia fostulă proprietară 
română Nicolescu. Văduva reposatului, la cererea ei, 
primi încuviințarea să transporte cadavrulă bărbatu-său 
la Bucurescî. Der femeea n’avea bani gala, așa că nu
mai pănă la Festa putu fi transportată cadavrulă, unde 
sosi la 28 Ianuariu. Văduva făcu pași la polițiă și la 
consululă română din Festa. Acesta fi puse la disposițiă 
banii necesari, așa cadavrulă putu fi transportată pănă 
la Orșova. Fote că și aci va fi aflată biata femeiă a- 
jutoră pentru transportarea cadavrului la loculă des
tinată.

—0—
Direcțiunea financiară din Sătmaru a transferată 

pe oficialulă de dare cl. IV Tonă Trahană din Sighetă 
în aceiași calitate la oficiulă de dare din Baia-Mare.

—x—
Duminecă în 25 Iannuriu st. v. d-lă Micliailă T. 

Stănescu îșl va serba cununia sa cu d-șăra Victoria I. 
Naciană în biserica Sf. loan din Floiesci. Adresămă ti
nerei părechi cele mai căldurăse urări de fericire!

Societatea „Crucea Roșia'1 din România a începută 
să dea semne de vieță. In Bucurescî, în Ploescl, în Cra- 
iova, în Focșani, în Tulcea etc. se lucrăză pentru spori
rea fonduriloră societății prin baluri și prin lotării.

—x—
Ună fugară politică bulgară a comisă la 31 lanu- 

ariu în Bucurescî ună atentată contra dragomanului a- 
genției bulgare, care a fostă ușoră rănită.

— x—
In Niirnberg s’a arestată în dilele acestea șefulă 

unei bande internaționale de pungași, cari de ani de dile 
pungășesce lumea pe căile ferate în Auslro-Ungaria, 
Germania, România și Rusia. Fungașulă se numesce 
Bern și în Varșovia a fostă condamnată cu deportațiune 
în Siberia, de unde a fugită. In Festa găsise în „ma
dame" Blueffstein o protectore ce făcea jertfe pentru elă. 
Arestarea lui s’a întâmplată astfelă : Călătorea cu ună 
călătoră într’ună cupeu cl. 1; adurmindă călătorulă, Bern 
îlă stropi cu o substanță amețitore și să apucă să-lă 
pungășescă. Călătorulă însă se deșteptă fără veste și 
punândă mâna pe Bern îlă predete pe mâna poliției.

Ni se trimite din Aradu spre publicare urmăforea 
DECLARATIV NE

Comitetulă, constituită pentru arangiarea balului 
anunțată la 17 Februariu, aflândă că „Reuniunea fe- 
meiloră române din Aradă și provincia*  ca atare nu 
arangiază bală in carnevală, s’a simțită motivată a 
arangia însuși pe propriulă său risică balulă tradițională 
românescă, in favorulă acelei reuniuni.

Apocrifulă »Avisă“ despre balulă proiectată pe 
„Apr.lie*  ce s’a colportată ulterioră per abusum în nu
mele Reuniunei, — care nu va fi declinândă dela sine 
spriginulă ce i se ofere din partea omeniloră, cari părtă 
la inimă cultura femeei române, — se păte reduce la 
manevra unei fracțiuni ce tinde a paralisa reușita ba
lului deja anunțată.

Astfelă, balulă anunțată pe 17 Februariu se va 
ține, ceea ce se aduce la cunoscința onoratului publică 
spre orientare.

Fentru comitetulă arangiatoră.
Aurelii Suciu.

desmințirile ce s'au dată sc-iiei piivilore la demisiunea 
mai multoră membri ai cabinetului Ti-zi, se crede că 
detnisiunile voră fi cunoscute in curendă.

—x■ -
,Neue Temesvarer Zeitung» dela 29 Ianuarie n. 

serie: Ieri seră s’a aprinsă casa țăranului Favelă Puseu 
din comuna învecinată Cliișeneu. Casa sta deja in flă
cări, când soția lui Fascu observă, că băiatulă ei celă 
mai mică in verstă de l1/., ani a rămasă din nebăgare 
de semă în leagănă. Nefericita mamă se ruga in ge
nunchi pentru ajutoră, dăr nimeni nu voia să intre in 
casa, care ardea și sta să se dărîme. Deodată se iviră 
doi băieți de câte 12 ani, Moise și Cociobă, cari aler
gară in curtea casei. Mulțimea se uita uimită la ei. În
cercarea de a intra prin ușa casei nu a succesă, căci 
acesta era deja in flăcări. Der vitejii tineri nu-.șl per- 
dură curagiulă. ci săriră prin terestră in odaia plină de 
(urnă. Cu îngrijire și temă aștepta mulțimea să sosescă 
tinerii liberatori, când deodată mama băiatului dădu ună 
țipetă de bucuria. Ea observă mai ânteiu cum libera
torii băiatului stăruiau a străbate prin fumă și focă și 
cum ei pârliți de focă aduceau în brațele loră băiatulă 
scăpată. Copilulă a rămasă nevătămată de flăcări, er bă
ieții au fostă arși la tălpile picioreloră și la mâni. După 
vre-o câteva minute se dărîmă casa formândă o ruină 
de cenușă și jară.

—x—
DeunăZile, spună foile din Seghedinu, a fostă a- 

colo ună agentă secretă ală poliției rusesc!, care urmă
rea pe nisce defraudatori de mai multe miliăne, ce fugi
seră in Ungaria și in urmărirea cărora se trimeseseră mai 
mulți agențî secreți polițienescl. Ună defraudatoră a 
fostă prinsă în VațCi, der tovarășulu-seu o luase la timpă 
la sănătăsa spre Seghedin. Aci însă nu s’a dată de urma 
lui și astfelă agentulă rusă după o ședere de două dile 
în Seghedină, a plecată fără ispravă.

—x—
Secretarulă financiară dela direcțiunea financiară 

din Festa, Bela Kubingi, fu trasă în cercetare pentru 
stor :ere de bani și mituiri, și condamnată la perderea 
oficiului său. Condamnatulă apela la ministerulă de fi- 
nance, care îlă scăpă de pedepsă prin grațiare, der 
dreptă >pedepsă» îlă permuta la direcțiunea financiară 
din Neusohl. Ore totă așa ar fi pățită ună Nemaghiară?

Rău de totă îi merge și teatrului ungurescă din 
Alba-regală. Cu abonamentele abia se potă acoperi le
furile personalului corului, er publiculă se duce in așa 
de mică numără la teatru, încâtă actorii, cari jocă la 
parte, n au primită de săptămâni întregi nici ună bană. 
Societatea actoriloră s’a adresată reuniunei teatrale cu 
rugarea d’a o sprijini, căci altfelă trebue să se disolve. 
De ce nu s’a adresata Kulturegyletului din Festa?

— X —

Doue companii din batalionulă 2 aiă regimentului 
de geniu staționată în Pesta au plecată: una la Mostară 
și alta la Caltaro.

• Liberalului" din Iași i se comilfiijă, că mediculă- 
șefă ală corpului ală IV-lea de armată, d. Dr. Otremba, 
a reușită încă cu câțl-va ani înainte a usca și pulverisa 
ast-felă carnea, incâtă se pote conserva forte bine, apoi 
în același timpă este, în urma pregătirei și adăugirei u- 
noră mirodenii, ceva mai nutrităre ca carnea în sine, 
și—lucru de căpetenia pentru campania—este în volumă 
și greutate atâtă de redusă, incâtă ușureză considerabilă 
sarcina soldațiloră și așa destulă de împovărați în tim
pulă mobilisărei. Inlormatorulă [nostru ne asigură, că 
mâncările făcute din acestă prafu de carne (bulionă, cot- 
letă, pesmețî) suntă gustose de minune, precum s’a con
vinsă la ună dejună făcută din prafă de acesta vechiu 
de doi ani. Țăranulă și-ar putea mai ușoră cumpăra 
de acesta, decâtă carne, care mai cu semă in timpulă 
verei pe la sate nici nu se tae și astfelă alocurea nici 
uu afli de cumpărată. Și apoi câtă de rentabilă între
prindere ară fi când afli chilo de carne (slabă cum se 
cere la acestă prafă) pănă și cu dece bani.

—x—
Cu 1 Februariu c. s’a deschisă între Austro- Un

garia și Bulgaria o comunicațiune telegrafică pentru 
mandate poștale, prin care se potă mijloci pe cale tele
grafică sume de bani pănă la 200 fl. eventuală 500 fr. 

—0—
D-lă învățătoră poporală Silvestru Mureșanu din 

Rod.na-vechiă ne trimite pentru informarea publicului și 
a editoriloră de călindare următorele date : Înaltul□ Mi- 
nisteriu reg. ung, de agronomia, industria și comerciu 
cu ordinațiunea sa din 5 Noemvre 1886 Nr. 56,796 a 
concesă în comunitatea opidană Rodna-vechiă, vechiulă 
Ruconium (0 Radna, Alt Rodna) să se țină pe viitoră 6 
târguri de țâră (bîlciuri) împreunate cu târguri de vite 
Aceste cjile de târgă suntă de a se ține în următdrea 
ordine și anume: 1. Sâmbătă înaiute de 26 Februariu 
st. n. 2. In 4 Maiu st. n. 3. Sâmbăta ultimă din luniu 
st. n. 4. In 10 Augustă st. n. 5. Sâmbăta ultimă din

Conferințele ministeriale din Viena.
In dilele acestea s’au ținută în Viena câteva con

ferințe de mare însemnătate la care au luată parte atâtă
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Guvernula

miniștrii austriacl, câta și cei ungurești. In aceste con
silii de miniștri s au desbătuta cestiunea pactului și ces- 
tiuuea luărei de mituri militare pentru casula unui even
tuala răsboiu.

Cu privire la pacta, o înțelegere definitivă nu s’a 
putută stabili. Guvernula ungara s’a arătata dispusa a 
pruni hutărirea < ainerei depulațitară auslriacl privitore 
la vama pe petroleu, er ce privește darea pe zaharO, 
miniștrii ungurescl au cousimțiio la sporirea moderată a 
premieloiO de psporto și la suma totală a bonificărei de 
esportă, ba sunta înclinați a consimți și la unele modi
ficări ale disposițiunilora asupra comunicațiunei zahăru
lui nesupusa dării inâuntiulă teritoriului vamala. Mai 
sunta și alte disposițiunl la care consimte guvernula un- 
gurescO. 'Iote aceste concesiuni le-a lăcuta guvernula 
unguresca eu eondițiunea, ca guvernula austriaca să con
simtă la o relormă a dării pe spirtO, care in prima li
niă are de seopă o sporire a venitului dării și dela care 
guvernulO unguresca își promite una nou venita de mai 
muile milione. Guvernula austriaca a declarata că e 
gata a primi și a stărui pentru propunerile asupra dării 
pe zaharO. Cu privire la darea pe spirt a, Dunajewski 
<)ise că in principiu e admisibilă o sporire, der trebue se 
esamineze mai ănteiu propunerile guvernului unguresca 
și să le supună unei espertise. In urma acestora 
clarațiunl trădările s’au amânata.

De altă parte »B. Roit.’ e informată că in 
o direcțiune nu s’a ajunsa la o înțelegere asupra 
tului și se bănuesce că guvernula austriaca n’are 
unO interesa esențiala să se’ncheiă pactulă.
unguresca a făcuta propuneri alternative și decă acestea 
nu vora duce la o înțelegere, atunci ori ce tractări ul- 
leriore sunta lipsite de ori ce basă.

Cu privire la luarea de măsuri militare, s’au luatu 
două feluri de hotărîrl. In prima liniă s’a tractata de 
acoperirea eheltuelilorO, care s’au credulă necesare din 
partea administrațiunei de răsboiu pentru ^procurarea de 
articole de îmbrăcăminte și de nutrimentă. Cifra încă 
nu e stabilită, der se vorbesce de 40 milione fl. Aceste 
credite se ’nțelege că numai delegațiunile le pota încu
viința ca credite suplimentare la bugetula pentru 1887 
și de aceea a trebuita să se ia in vedere convocarea de- 
legațiunilorâ în sesiune estraordinară. In a doua liniă 
s’a tractata și de astfela de cheltuell, care sunta cerute 
de activarea și înarmarea gloteloră, și aceste credite le 
încuviințeză parlamentele din Vient și Pesta, prin urmare 
acestora corpuri representative li se vora presenta pro
iecte în acestă direcțiune. ReferitorO la terminulă con- 
vocărei delegațiuniloră se dice că va fi in Martie seu 
Aprilie, dăr nu e eschisă credința, că va putea d și in 
Februariu, după gravitatea situațiunei din afară.

Asupra apropiatei convocări a delegațiunilorO, foia 
ministerului de esterne din Viena >Fremdenblalt“, după 
ce arată că conferințele ministeriale s’au încheiata sub 
președinta Maiestății Sale, scrie următorele :

,Se scie că activarea gtatelora în sensula legei res
pective era reservată pentru ună timpa mai întârdiata 
și pentru esecutarea ei se prevăzuse und timpa mai în
delungata. Intr’aceea se ivi situațiunea politică generală 
amenințătăre, care pretinde esecutarea legii în timpula 
cela mai scurta și prin urmare se ivesce și necesitatea 
d’a se încuviința mijlOcele pentru acesta pe cale 
tuționali in cela mai scurtă timpii. Mai departe 
tulă desbateriloră au fosta și comandele necesare 
complectarea înarmărei armatei ndstre comune, a 
urgență s’a stabilita deja în conferințele ministeriale ți
nute la 
obiecte 
menta.
tore îd 
suri nu 
tinue, prin urmare va fi necesară o sumă mai mare de 
bani pentru acoperirea căreia e absoluta necesara să se 
îngrijeseă, așa că e imperiosu cerută convocarea delega- 
țiuniloru într’o sesiune ad hoc pentru aprobarea măsuri- 
loră arătate mai susO și luate de administrațiunea de 
răsboiu11.

consti- 
obiec- 
penfru 
cărorti

inceputula acestei luni și privescă procurări de 
de îmbrăcăminte, de nutrimente și de echipa- 
Deoreee situațiunea a devenita și mai amenință- 
vestulă Europei, la o întrerupere a acestora mă 
se pote cugeta, ei din contră trebue să se con-

Cestiunea bulgară.
Programele, cari se vord discuta filele acestea la 

Constantinopola pentru terminarea crisei din Bulgaria, 
sunta, după fiarele din Viena, următorele:

Prog ram ulii bulgară. Marea Sobraniă îndată după 
întârcerea delegațilora bulgari dela Constantinopola va li 
convocată și regenții îi vora remite puterile formându-se 
astfela unU cabineta de coalițiune, compusa din tote par
tidele. Se va convoca apoi o nouă Sobraniă pentru a 
alege pe principe.

Programulu rusii. Retragerea regențiloră actuali 
și înlocuirea loră cu alții agreați de Rusia, care apoi va 
retrage candidatura [principelui de Mingrelia. Alegerea 
unei nouă Sobranie, căreia Rusia îi propune pe candi 
datâ, după ce acesta va fi agreata de tăie puterile, pro
babila pe principele George de Leuchtenberg, care în

același timpă va fi numita și jguvernatoră generala ald 
Rumeliei Orientale.

Rusia nu se va amesteca în alacerile interne ale 
țărei. 1 <5te posturile de miniștri vord fi ocupate de Bul
gari, cu escepțiunea aceluia de răsboiu, la care va fi nu
mită und RusO, precum și comandanții corpurilorâ ar
matei vora fi de asemenea ofieeii ruși. Șefii de regi
mente și bitalione vord fi Bulgari, er pentru acoperirea 
golului, Rusia va trimite într’unO timpa de duoi trei ani 
mai mulțl oficerl ruși.

Incâta pentru programulii lui Zanko[f, acela e 
considerata de Austria și Anglia ca unO maximum ce ar 
impune BulgarilorO condițiunî prea aspre. Va trebui der 
ca posițiunile ambetară partide să fiă astfela întocmite, 
ca nici una să nu aibă o supremația asupra celeilalte, 
căci alifulă isbucnirea turburăriloră în țâră ar ii 
putință de a se putea înlătura.

In fața deosebirei acestora programe, 
tere nu speră, 
resultată.

țiunea cercuriloru oficiale de 'aici e fdrte poso
morită ; se urmăresc!! cu neliniște pregătirile de 
răsboiu germane și francese.

Viena, 1 Februariu. — S’au contractată 
pentru trebuințele armatei 15,000 hectolitri ovăsti, 
2860 htl. grâu, 6000 tone făină, 500,000 scân
duri și 1000,000 părechl ghete, resp. cisme, apoi
mantale, cămăși, cearșafuri pentru 200,000 glo- 
tașl. La 31 Ianuariu s’au mai contractata încă 
mari cantități de scânduri și 12,000 tone făină. 
T6te aceste pregătiri trecu negreșitu peste ceea 
ce se p6te numi măsuri de precauțiuni defensive 
și lumea a începută a se îngriji. Creditele su
plimentare cerute de guvernă se urcă la 45 mi-

in ne-

nici 
că trădările voia duce la unu

Sciri militare.
Cele 6000 pusei cu repetițiune coman

date de guvernula română la o fabrică din Germania 
trebue să fie predate cela mai târdiu la l-iu Martie 
viitorii. In cele dinteiu dile ale lui Aprilie, trupele care 
voră fi armate cu acele pund se vorO concentra pentru 
exerciții.

Bulgaria. Se scrie din Rusciucă, că în săptămâna 
acesta s’a debarcată acolo o mare cantitate de pusei și 
de cartușe sosite pe ună bateta cu vaporă austriaca.

Spauia. In fața situațiunei amenințătore să facă 
cu grabă înarmări în marină. Camera a votată pentru 
întărirea flotei de răsboiu 250 milione franci pentru pro- 
curaiea de corăbii cuirasate. Organisarea armatei de 
uscata merge înainte, se studiază cestiunea puscei de 
repetiția. Atașatulă militară spaniolă la Viena, colone- 
lulă Valles, a trimisă guvernului seu ună număra de mo
dele, care s’au presentată ministrului de răsboiu.

h6ne florini, ceea ce împreună cu sumele cerute 
înainte se urcă Ia 60 milidne florini.

Berlină, 1 Februariu. — Din sorginte ofi- 
c.i6să să anunță, că la 20 Februariu unu regi- 
mentu de infanteriă francesă și unii regimentu 
de cavaleria francesă vonl ocupa baracele ce s’au 
construită la Deuze.

Roinânia.
SCIRI TELEGRAFICE.

(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)
PETERSBURGtJ, 3 Februariu. — Uliii 

iicazu alu Țarului iiiterdice esportulu cai- 
loru peste granițele europene si transcau- 
casice.

Grădisce, în Ianuariu 1887.
Domnule redactară! Binevoiți a înregistra în co

lonele multă prețuitei toi „Gazeta Transilvaniei» o faptă 
generosă, carea merită recunoscința cea mai adâncă nu 
numai pentru însemnătatea darului oferită, deră mai 
vărtosă pentru manifestațiunile binevoitâre și simpatice 
ale mărinimosului dăruitord față cu poporuld rurală și 
față cu suferințele lui felurite.

D-lă Dr dJominicii Kamel de Hardegger — unulă 
dintre cei mai avuțl și mai generoși nobili din Moravia 
• a donată la clădirea din nou a bisericei gr. cat. ro 
mâne din Pelroșem - țera Jiului — 10 fl. v. a. eră 
d-na Clolhilda de Hardegger pentru clădirea superedifi- 
cateloră arse în a. 1882 — din Grădisce — 50 fl. v. a.

Atrasă de faima acestui ținuta privitore la mul
țimea fierelorO sălbatice și cu deosebire a urșiloră, cari 
în adevără după restrîngerea folosirei puscelorO s’au în
mulțită forte, D-sa ca vânăioră pasionata a fostă luată 
încă înainte cu trei ani arânda venalului peste teritorulă 
extinsa ala comunei Clopotiva — țâra Hațegului — și 
succesive linia înlregă cătră apusa pănă la Bauțariula 
de josO, mărginașa cu confiniele militare de odiniără, ver- 
sânda sume enorme în cassele comunale pentru folosirea 
acestui dreplO, carele pănă aci nu aducea nici ună ve
nită. Așa a depusă singură pentru teritoriulă Clopotivei 
pe 3 ani suma însemnată de 900 fl. v. a. Boporulă 
nostru săteand — sub impresiunile triste ale trecutului 
— de altmintrelea forte reservată față cu străinii, con
dusă de inslinctula său naturala a ințelesO însușirile 
nobile și binevoitare ale d-lui Dr. Ramei și l’a intempi- 
nata și cuprinsă cu cea mai mare bucuriă și rară însuflețire 
așa câtă cei mai mulți săteni îi ofereu serviciile sale 
în escursiunile de munte nu atâtă pentru câștigă mate
rială, carele însă curgea cu o rară liberalitate, câta mai 
vertosă pentru persona sa simpatică și afabilitatea, cu 
carea tracta pe cela din urmă (țileriu și tjiua sosirei 
D-sale în comună era totdeuna di de sărbătare.

Când aminiesco aceste trăsuri nobile ale d-lui Dr. 
Ramei, carele ocupă prin avere materială și prin cultură 
șciențifică și morală superioră o înaltă posițiune socială, 
îmi vine aminte tractarea dură și adeseori neomendsă a 
multora indivizi puși in funcțiuni publice, caii cu tâte 
că trăiesc-U de pe spatele plugariului, nu’i permită ace
luia nici aceea mângâiere sufletâscă de a’șl vedea re
compensate jertfele aduse prin o tractare umană și bine 
voilore. Și câta de ușora uită poporulă orice sacrificiu 
și e în stare a întinde corda forțeloră sale pănă la es- 
tremitate, când se vede tractată cu blândețe și prevenire 1 
Și chiarO prin acâstă tractare blândă ăi afabilă, isvorîtă 
din cultura adevărată și din bunătatea inimei sale, șl-a 
câștigată d-lă Dr. Dominică Ramei cea mai viuă recu
noștință în inimile tuturora, cari au avută fericirea de 
a-la cunosce.

Priinâscă deci ilustrulă donatara pe cale publică 
cea mai meritată mulțămită și fiă convinsă, cumcă ini- 
mele celora împărtășiți vora reaminti eu scumpătale nu
mele tara și fapta generosă se va păstra viu în inimele 
mulțămitâre.—u.

DIVERSE.
Omorîtoru prințului Louis Napoleon. — Explorato- 

îulă Africei d. Einwald, fiindă în Lipsea, a povestita, că 
în escursiunile sale prin țera Zulușiloră a făcută cunos- 
cință cu răsboinicula, care a dirigiată ataculă asupra prin
țului Louis, fiiulă împăratului Napoleon III, și la străpunsă 
cu sulița, După ce i s’a spusă acestui răsboinied, câte 
avantage politice ar fi avută dănsulă și ai lui, dăcă ar fi 
făcuta prisoniera pe prințula, Zulusula a rămasa nemân- 
găiata. Locuia unde a fosta omorîta prințula e însem
nata cu o peatră comemorativă, în giurula căreia s’a 
formata o pădure de coniferl, din care Einwald a adusa 
ramure, precum și flori crescute pe mormentă, pe care 
le-a dăruita celord ce facă colecții de rarități.

** *
Arestare de spioni la Lyon. — -Corespondința

. < _ i.i: _ w - . . ’

Ultime sciri
Bruxela, 19 Ianuariu. " 

una mesagiu cătră Cameră, relativă la 
rt

— Regele prepară 
t cea mai 

■epede esecutare a reformei militare. Disposi-

Havas*  publică următorele amănunte î ’ 
tării unoră spioni la Lyon: Prefinșiii Engiesi r’i: 
altceva decâtu nisce spioni prusian!. DepeșI succesive 
au fosta trimise ambasadei Engliterei, care a răspunsă 
că individă în eestiune nu erau de tacă cunoscuțl. Iden
titatea tara este aprope stabilită acum, dăr autoritatea 
judiciară ca și direcțiunea poliției păstreză asupra aces
tei afaceri cea mai absolută discrețiune. piua, mai mulțl 
ofițeri din statuia majora s’au dusa la palatula justiției 
și au avuta cu d. procurora generala, d. Bloeh, tarte 
lungi întrevorbiri. Comandantulă Michel, dela ală 28-lea 
de vânători și adjutantula d. Beauchamps, au fost de ase
menea chemați. Cei doi Germani ocupau la hotelulă 
‘Universala» camera cu Nr. 1. Bagajele tară au fostă 
secuestrate, precum și o mulțime de scrisori în limba 
germană. Iote acestea au fostă transportate la par
chetă. Traducerea scrisoriloră secuestrate se va face 
îndată. Soldatula Pareinly a fostă din nou întrebată și 
chemata a procura informațiunî asupra propuneriloră ce 
î s au lăcuta. Ela a spusa că Germanii l’au întrebată 
pe largă asupra situațiunii materiale și morale a solda
tului. Ei țtaeau să aibă și o pușcă. Ei să adresau, de 
faptă, la ună batalionă care tocmai făcuse încercarea 
nuoitarO pusei cu repetiția.

Acesta batalionă a avută, în cursă de câteva tjile, 
150 de pusei cu repetiția de calibru mică, după mode- 
lulă din Chalons; elă a făcută, cu nouăle nostre pusei 
regulamentare, experințe ala cărora resultată a fosta ad
mirată de toți ofițerii. Spionii germani au încercată în 
deosebite rânduri, să cumpere una din aceste pusei de 
calibru mică, ei s’au adresată pe rendă la scăla normală 
de liră de pe câmpia dela Chalons și la manufactura 
dela Saint-Etienne și dela Chatillerault. Trebue s’o spu- 
nemă, spre ouărea întregului nostru personală, că aceste 
avansuri au fostă fără resultată. Spionii an venită a- 
tunei la vânătorulă dela Lyon. și se scie deja primirea 
ce li s a făcută AflămO, eă este vorba a se face o a 
treia arestare: aceea a unui individă care a fostă vădută 
dilele trecute cu cei doi spioni deja arestați. Acesta in
divida, tarte bine îmbrăcată și vorbindă in perfecția 
franțuzesce, se pretinde comisionară în mătăsărie, el se pu
sese în relațiuni cu mai mulțl sub-ofițeri dela batalio
nul de vânători. Elă a promisa, se pare, unuia din ei, 
într o cafenea, să facă a dobândi ună concediu de optă 
dile spre a merge să vadă pretinsele fabrici ce posede la 
Belfort."

în privința ares- 
f nu erau

I

Editorii: Iacobfi Mureșiaiiu. 
Redactorii responsabilii Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 17. GAZETA TRANSILVANIEI 1887.
OurauJn l*  bura*  de Viena 

din 1 Februariu st. o. 1887.
Rentâ de aurt 5’/, ... 94 40
Renta de hârtii 6'/, . . 8510
ImprumutulO câilorQ ferate 

ungare .......................... 145 —
Amortizarea datoriei eii- 

lorO ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96 60

Amortisarea datoriei cĂi- 
lorA ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei câi- 
lorA ferate de ost A ung. 
(3-a emisiune) ....-------

Bonuri rurale ungare . . 103.20
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3.20
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișA................................. 103.20
Bonuri cu cl. de [sortare 103 20 
Bonuri rurale transilvane 103 20

Bonuri croato-slavone . . 103 20 
Despăgubire p. dijma de

vind ung...........................—.—
ImprumutulO cu premiu 

ung....................................... 114.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 11875 
Renta de hârtii austriacă 75.65 
Renta de arg. austr. . . 80 50
Renta de aurA austr. . . 109 20 
Losurile din 1860 . . . 133.50

Bufnii <le Ituciiresei.

Cota oficială dela 20 Ianuarie sf. v. 1887.

Ac(iunile băncel austro- 
ungare..........................  864 —

Act. băncel de credită ung. 287.25
Act. băncel de credită austr.282.60 
Argintulă —. — GalbinI

Împărătesei ................. 6.—
Napoleon-d’ori .... 10.07 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 62.15 

; Londra 10 Livres sterlinge 127.60

Cunip. vând.
Renta română K50o). 91 — 92—
Renta rom. amort. (50/0.) 93— 94—

» convert. (6°/0) 86'/, 87-
linpr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) 101— 102—

» H >! . 85— 86 —
> • urban (7°/0) . 99— 99'/,
• . (6%’ ■ 92— 92—
> . . ’ (5«/o) ■ • 8P/4 82'/,

Banca națională a României 500 Lei
Ac. de asig. Dacia-Rom. ____ _ ___

« » » Națională — ___
Aură contra bilete de bancă . . 17.'/, 18.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 — 2.03

Curstiiu pieței Brașovît
diu 3 Februariu st, n. 1887.

Bancnote românesci . . . . Cum) . 8.45 Vând. 8.46
Argint românesc . . . . . . • 8.42 8.44
Napoleon-d’ori................. . . • 10.10 • 1013
Lire turcesel..................... . . • 11.30 ‘ 11.33
Imperiali......................... . . » 10.30 • 10.33
Galbeni.............................. ... 6. . 6.02

Scrisurile fonc. »Albina > . . • 101.— . 102.- -

Ruble RusescI................. . . • 116.— . 117.—

Discontulă . . . » 7—10°/B pe ană.

ABONAMENTE
la

„i&azeta Transilvaniei"
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

Prețuia abonamentului este'.
Pentru Austro-Uugaria:

pe trei luni...........................................3 fl. —
„ ș£se luni........................... ..... . 6 fi. —
„ unii anti................................................12 fl. —

Pentru România și străinătate:
pe trei luni ..................................... 10 franci
„ ș6se luni...........................................20 ,,

,, untl anu...........................................40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1

f
$
*
v

■

FARMACIA

&
« e e

I. PSERHOFER,
Viena, Singerstrasse Nr. 15

■

i 
e8
ii
e 
e

la „goldenen Reiclisapfel“
Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite > Pilule uni

versale, merită cu Iotă dreptulă numirea din urmă, de ore ce in faptă nu 
esistă aprope nici o bolă, la care nu ar ti probată în mii de cașuri efec- 
lulO Iot-O miraculosO. In cașurile cele mai cerbicdse, la cari multe alte me
dicamente s’au întrebuințată înzadară, s’a dobândită cu aceste pilule de ne
numărate ori și după ună scurtă limpă deplină însănătoșare. 1 cutioră cu 
15 pilule 21 cr., 1 sulă cu 6 cutiore 1 fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu 
ratnbursă 1 11. 10 cr.

Trimițendu-se prețuită înainte costă cu espedarea francată 
1 sulă cu pilule 1 fl. 25 cr., 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl, 
40 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 suluri 
9 fl. 20 cr. (Mai puțin de unu sulă nu se pdte trimite.

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consumătorii acestoru 
pilule mulțămescă pentru redobândirea sănătății loră după cele mai diferite 
și grele bole. OrI-cine a făcută odată încercare, recomandă acestu medi
camentă mai departe.Mersulti trenurilor!!

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia l*re<lealii-Bii<lapesta  a calei Ier. or. de stătu reg. ung

Reproducem^ aci câteva dintre multele scrisori 
de multămitâ.

Iare<iealil-I2iidapesta

Trenă 

peradne

Tren 
accelerat

Trenfi 
omnlbas

Trenfi 
omnlbUB

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașov O

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorod A
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
(Jopsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușă 
Aiudă 
Vin(ulă de 
Uiora 
Cneerdea 
GhirisA 
Apabida 

(Jlnșin 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedin 3 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R4v 
Mezfl-Telegd 
Fogyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

sus8

ț
( 6 03

6.21

7.14
7.43

Orâdia-nare
P. Ladâny
Btoliok 
Buda-peata

(
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

Riiâlapesta—Predeal ii

Trenfi Tren Trenfi Trenfi
de pers, accelerați oiuulbua| do i

persane I

Trenfi j 
j omul bus

Leeugang, 15 Mai.
Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. producă 

adevărată minune, ele uti snntu ea alte așa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajută întru adeveru 
aprope la tofo liolele. I)in pilulele, ce-ain fostă co
mandată la Pasci, am împărțită cele mai multe la a- 
înîci și cunoscut! si au folosită la toți, chiar și persone 
dc o etate, mai mare și cu diferite bole și defecte nu 
dobvndită prin ele, deși nu perfectă sănătate, der to
tuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a urma cu 
întrebuințarea loru. Te rog dar a-inl mai trimite încă 
fi suluri. Din parte-mî și dela toți, cari amu avu tu 
deja norocirea prin pilulele D-v. ne redobvndi sănă
tatea cea mai cordială multemită.

Martin Dentingcr.

7.30
1.14

1.45

Viena

Nota:
8.00

4.16
5.02
5.43

6.15
7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19
11.31

11.52
12.31
12.48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
451
5.28
5 56

10.05
2.15
6.05

2.32

8.00
8.36
9.02
9.321

10.11 
lO.olf 
12 16
12.50
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.0bj
4.50
7.2'4

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Lailânj’ 
Oradea mare 

Vărad-Velencz 
Fugyi-Vâsărhe 
Mezo-Telegd 
Rfev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușia

Apabida
Ghifiș
Cucerdea

Uiora
Vințulă de si 
Aiudă
Teitiță
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copța mie 
Mediașă 
Elisabetopole 
8igiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașov ti
Timișă

Predealu

BucurescI

Orele de n6pte suntă cele dintre liniile grâse.

2_
11 06 3.58

| 2 02 5.28
4.12 6.58

—
V — —

7.33
— 8.04
— —
_ —
_ 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
_ —

( - 10.28
1 l.ot) _
1 1 19 __
12 30 _

1.01 —
1 06 _
1 13 _

» 1 20 _
1 41 __
2(0 __
2 35 - -
2.48 _
3.20 _
3 36
4.60 _
4.35 _
6.12 —
5.37 ♦ —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —

—
— —

—
—

1.55
2.53

6.2C
9.34

11.26
1.3'1
2.06
2 17
2.40
3.24
3.47
407
4.33
5.15
5.31
5.55

8.03
11.4(
2.31

Bega Szt-Gyorgy 1G Februariu 1882.
Onorate Domnule! Nn Ve potu C9prima în des

tulă cordiala mea muițămită pentru pilulele D-v. de 
ore-ce pre lângă ajntorulu lui D-deu, consorta mea 
care deja ani îndelungați au suferită dc misererc, s'a 
vindecată prin pilulele l)-v., și cu iote că și acum 
trebue din când în când sg întrebuințeze din ele, to
tuși sănătatea ci s’au îmbunătățită întru a tatu, în câtă

pote se-șl veQă de tăte ocupațlunilc ei cu vioiciune 
juvenală. Acesta a mea muițămită VC rogti a o în- 
trebuința spre binele tuturoru celoru cari suferă, și 
Ve rogu totodată, ca se-inl trimiteți din nou 2 suluri 
pilule și 2 bucăți săpunit chinezesc. — Cu deosebită 
stimă supusu Alo In Xovnk primft-grădinaru.

I ----Stimate Domnule! Presupune udă, că tote me
dicamentele D-talc voră ti așa de bune, ca renu mi
luță balsamă contra de gerăt uriloru , care 
in familia mea a tăcută unu sfirșită grabnică la mai 
multe umflături dc degeraturi», m’am decisă pe lângă 
totu neîncrederea mea in așa numitele mijloce univer
sale de lecuire, a lua refugiulă la pilnlilc curfițitore 
de sânge ale D-tale, ca prin ajuterulfi accstoră mici 

| globuloțe se bombardezi la omorrhoidele, de cari su- 
| ferii de ani îndelungați. Nu esiteză de loeu a Ve măr- 
' turist acum, că suferința mea învechită dupe o între

buințare de 4 septemânl a încetată cu totulu, și că 
recomandă aceste pilule în cerculu cunoseințeloră mele 
cu celti mai mare zelu. Nu am nimicii în contră și 
dceă vei face întrebuințare. în publică de aceste ale 
mele șire, inse Iară de subseinnarca mea.

Viena, 20 Februariu 1881.
Cu înaltă stimă v. T.

6.07
6.24
6.43

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Balsam contra degerăturei de I. Pser- 
hofer. de mulțî ani recunoscută ca 
cela mai sigură remediu contra su- 
ferințelorO de degerălură de tolO 
felulă, precum și spre vindecarea 
raneloră învechite ele. 1 borcă- 
neiă 40 cr.

Balsam contra gușilor?), remediu de 
încredere spre lecuirea umflături - 
lorii la gătii. 1 flaconă 40 cr.

Essența de vieță, (Picături de Praya) 
contra stomacului stricată, a mis- 
tuirei rele și greutățiloră de tolă 
felulU, ună remediu de casă esce- 
lenlă. 1 fiaconă 20 cr.

Snculă - Spifzwegericli, medicamentă 
de casă în genere cunoscută și es- 
celentă contra catarului, râgușelei 
și a tusei etc. 1 sticluță 50 cr.

Alifia americană contra rlieuinatis- 
ninlui, cela mai bună medicamentă 
la t<5te suferințele rheumatice, jun
ghiuri, Ischias (bolă de tremură), 

a junghiu la urechi etc. 1 fl. 20 cr. 
«LichiorS din burueni de Alpi dela 

W. 0. Bernhard. t buteliă 2 fl.
a 60 cr-, ’/» buteliă 1 II. 40 cr. 
iEsență pentru oclri de Romershau-

sen, 1 buteliă 2 II. 50 cr. '/a bu
telia 1 fl. 50 cr.

Pomadă de Tanocliinin de I. Pser- 
hofer, de ună șiră de ani recunos 
cută de medici ca cea mai bună 
dintre tote remediile pentru cres- 
cerea pârului. Ună borcanu ele
gantă adjustată 2 fl.

Plastrn universalii de prof. Steudel, 
la rane din lovitură și inpunsă, 
la Iotă feluîă de bube rele și la 
nmflăturî învechite, ce se spargă 
periodică la pieidre, la deget0, la 
rănile și aprinderile de țițe și la 
multe alte suferințe de acestă soiă, 
s’a probată de multe ori. 1 bur- 
cană 50 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
W. Bulrich. Ună remediu de casă 
escelentă contra tuluroră urmări- 
loră digestiunei stricate precum: 
durere de capă, amețelă, cârcei la 
stomachă, acreală in gâto, sufe
rințe haemoroidale, constipațiune 
etc. 1 pachetă 1 fl.

Franzbrantivein 1 buteliă 60 cr.
Prafă contra asudării piciorelorft, 1 

Cuțiă 50 cr.

Mcdicamente Homeopatice de totii fcliilil se află 
totdeima gata.

Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin iote tțiarele austriace, și la casă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla in deposilă, se voră procura la 
cerere eu promptitudine și câtă se pote de eftină.

Trimiterile prin poștă s6 efectuezi! iute, dăcă se tri
mite prețuit! înainte, seu cu rambursa.

Trimiteiidii-se prețulii înainte, (mai bine prin man- 
datu poștalii) este porto poștalii cu multii mai eftiml, 
decâtiî la trimiteri cu rambursa. 1-12

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, |Zernesci.


