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Brașovu, 29 Ianuariu 1887.
Deși de aprope douficțeci de ani încdce gu

vernele unguresc! își dau cele mai mari silințe 
ca, prin totu felulu de uneltiri pe cale legisla
tivă și administrativă, să facă să amuțescă vocea 
naționalitățiloru nemaghiare din Transilvania și 
Țera ungureseâ; deși le-a succesu a despoia de 
faptă pe naționalități de beneficiulu drepturiloru 
constituționale, creându în t6te părțile maioritățl 
artificiale maghiare și ocupându t6te funcțiunile 
publice cu Maghiari și cu Maghiaroni; deși au 
făcută imposibilă orice representare a interese- 
loru acestorii naționalități, încliidendu-le chiar 
și porțile parlamentului; deși Ungurii, din cari 
se compune adi aprdpe esclusivu representanța 
țerei, fiă de orice partidă sân coldre, se ridică 
în contra naționalitățiloru de câte ori se face 
amintire de ele în cameră, vrendu să le denege 
îndreptățirea de a fi și de a se manifesta în țâră 
ca individualități deosebite: totuși nu mai este 
adi nici unii secretă pentru lumea cea mare, că 
popârele nemaghiare, cari facă maioritatea ab
solută a poporațiunei statului, suntă cuprinse 
de-o adencă nemulțumire și suntă departe de a 
se împăca cu actuala stare a lucruriloru în re- 
gatulu s-lui Ștefană.O / .

Omenii politici din țările esterne, cari cu- 
noscă situațiunea adevărată interibră dela noi și 
se intereseză de desvoltarea monarchiei nâstre 
vădă cu surprindere, că nici față cu marele pe- 
riculă ce amenință monarchia ndstră din afară, 
Ungurii nu voră să părăsăscă cărarea prăpăstidsă, 
pe care au apucată cu politica loru de maghia- 
risare și că nu facă nici cea mai mică încercare 
de a se împăca cu naționalitățile.

Unulă din diarele de frunte române de peste 
Carpați dă espresiune acestei juste mirări cjicendă : 
„In împrejurările actuale, când Europa este a- 
menințată de unu crâncenă răsboiu și când în 
specială Austro-Ungaria este amenințată d’a fi 
năpădită de valurile colosului dela nordu, în a- 
ceste împrejurări, dicemu, credeamă că Maghiarii 
voră înțelege necesitatea unei bune înțelegeri în
tre ei și naționalități11.

Cam totu în sensulă acesta le-a vorbită Ma- 
ghiariloră întruniți în parlamentă deputatulu serbă 
DimitrievicI, admoniându-i frățesce ca să mulță- 
mescă popârele nemaghiare. Respunsulu ce l’a 
primită dela representanții elementului domnitoră 
maghiară scimă, că a fostă o „desaprobare ge
nerală. “

Acum vine și distinsulă naționalistă sârbă 
Dr. Miliail Polit și accentuâză într’o broșură în
titulată : „Unu cuventu la situațiune", necesitatea 
d’a se împăca naționalitățile. Elu dice la sfer- 
șitulu scrierei sale:

„Decă raporturile rassei domnitore maghiare 
cu naționalitățile n’ară fi atâtu de rele, crisa 
orientală n’ar ave acea însemnătate pentru Un
garia, la care de faptă a ajunsă. Ungaria ar 
pute fi ferită de urmările crisei orientale dâcă 
rassa maghiară ar ave încă în ultima 6ră resig- 
națiunea de-a se împăca cu naționalitățile. Și 
naționalitățile voiescu integritatea Ungariei, der 
o voiescu în spiritulu s-lui Ștefană — nu, ca 
regnum unius linquaeu.

Nu ne trebue sfatulu naționalistului Polit 
— esclamă unu diară de frunte ungurescu — 
amu renunțată de multă a’lu capacita și a fi ca
pacități de densulu.

Ca dovadă că Ungurii nu se gândescu a-și 
schimba politica fața cu naționalitățile ne sei- 
vesce declararea, ce a făcut’o ministrulti de in
strucțiune Trefort cu ocasiunea felicităriloră, ce 
i s’au adusă (J'leleace3*6 din incidentulă aniver- 
sărei a 70-a a (jdei nascerei sale. „Statulu nostru 
este și trebue să fiă ună stătu maghiară1', (jise 

Trefort, și ori și cine scie ce însâmnă acâsta în 
gura unui ministru, care ndgă natura poliglotă 
a statului ungară.

Cu tote aceste Ungurii dela putere semtă, 
că ar fi consultă să mai slăbescă puțină din 
cârdă în raportulă loră cu naționalitățile în fațji 
pericolului, ce amenință din afară. Dor ei nu 
se gândescă la pace, ci numai la ună armis
tițiu provisoră, pănă ce va trece furtuna. Eată 
ce scrie diarulă guvernamentală „Kolozsvar" în- 
tr’ună articulă , în care înșiră diferite datorințe, 
ce le-ar avă Maghiarii:

„Este mai departe o datorință maghiară de-a 
stărui ca raporturile dintre naționalitățile locui- 
târe în acestă stată — celă puținii față cu pericululu 
din afară, ce pe toți ne amenință deopotrivă — 
să se întărescă după putință. Trebue să încun- 
jurămă certele superflue, desbinările ca slăbescă 
puterile, când p6te fi vorba de a sărî cu între
buințarea tuturoră forțeloră nâstre întrunite în 
apărarea patriei, care ne este deopotrivă patriă 
tuturoră."

Ungurii din Aradu au și aflată mijloculă 
de-a „întări" „după putință" raporturile loră cu 
Românii și Serbii. Ei colportâză p’acolo o „poe- 
siă" românâscă, pe care o publicămă mai josă, 
ca ună productă caracteristică ală sentimenteloră 
loră în timpulă de față.

In fața periculului ce amenință din afară 
„bunii Unguri" întindă mâna „frațiloră dulci" 
Români și Șerbi spunendu-le, că ei, Ungurii, 
suntă „tari și vertoși." Eată în puține cuvinte 
cuprinsulu acestui apelă în versuri.

Nu înțelegemă de ce Ungurii âmblă pe căi 
piedise să încheiă „dulce frățiă" cu Românii. 
De ce nu le dică: Eată vă recunâscemă drep
turile vâstre și dați mâna cu noi se scăpămă 
de nevoi ?

Dâr a spusă „Kolozsvâr," ca Ungurii să ne 
cruțe câtă timpă va juca ursu prin vecini, apoi 
după aceea ne voră fi frați ca și pănă acum.

Acâsta ne aduce aminte făr’ de voiă de 
vorba Țiganului, când pe ună întunerecă 
mare avendă să frecă peste o punte cu slănina 
în spate dise: „Lumină, Dâmne, lumină, că-țl 
dau și ție slănină!" După ce trecu puntea la 
lumina fulgereloru își rîse în pumni și dise: 
„Ori ei lumina, ori n-ei lumina, slănină t.ot.ă nu 
ți-oi da."

Generalii IU Boulanger.
• Fonightly Review" publică asupra generalului Bou- 

langer, actualulă ministru de răsboiu ală Franciei, unu 
portretă din cele mai strălucite, datorită unui fostă mi
nistru englesu, Sir Charlos Dilke. Etă’lă :

„Nu e o personalitate ordinară aceea a generalului 
Boulanger. Elu a ajunsă forte iute la primulă rendă. 
Gambeila îld clasa printre cei patru mai buni ofițeri 
din armata franeesă, ală treilea, decă nu mă înșelă. Elă 
e încă tenără, simpaticii și frumosă vorbăreții. Ișl da- 
toresce sârta d-lui Clemenceau, der începe deja să-și e- 
clipseze patronulă, care nici odată nu a fostă forte po
pulară. In generală, lumea consideră că nu s’a condusă 
ca ună omă de ispravă într’o circumstanță recentă, der 
se recunosce, totă în generală, că acesta nu i-a atinsă 
câtuși de puțină prestigiulă. De nu mî-ar fi târnă să 
se credă că exagereză, ași! dice, că dela Napoleonă la 
apogeulă puterei sale, și pâte dela La Fayette în 1830 
nici ună omu nu s’a bucurată în Francia de o popula
ritate comparabilă cu aceea a generalului Boulanger.

Și să nu credeți că lumea saloneloră nu-i este 
vrăjmașă; der in Francia, mai puțină chiar decâtă în 
orice altă țeră, salonele nu au nici o influență.

Elă este mai populară în masa armatei decâtă 
principele presidentă in 184-9—1850, și dâcă înlelnesce 
puțină simpatiă în cadrele superiâre să scie că celalaltă 
era în același casă. In realitate, numele generalului 
Boulanger este acela pole după ală d-lui de Lesseps, 
singurulă adevărată poporală în Francia. Lucru straniu, 

de altmintrelea, în același timpă, pe când elă este temută 
de toți omenii politici, nimeni nu vorbesce de elă fără 
ună surisă; le e frică der nu-lă iau la seriosă și, neți- 
nendu contă de prestigiulă lui pe lângă chiar citi
torii loră, diarele îlă Irateză cu plăcere de sallimbacă.

Nu se pdte tăgădui că este ceva șarlatanescă în 
firea 'ui, și nu se pote să fie cu totulă streină reclamei 
care se face în jurulă numelui seu. Cu tote acestea 
elă este ună bună ministru de răsboiu și este permisă 
se credemă că neobosita sa solicitudine pentru soldată 
este ună efectă ală simțiminteloră sale generdse care 
nu se potu pune fără nedreptate pe socotela unoră cal
cule de interesă personală.

Der în Germania lumea nu este liniștită asupra si- 
tuațiunei ce și-a făcută generalulă Boulanger și pressa 
germană îlă arată bucurosă ca partisană ală ideiloră 
răsboinice Mie mi se pare că acesta este o mare erăre. 
lendința sa de a pune ună freu expedițiiloră -așa dise 
coloniale îmi pare dictată mai puțină de gândulă as
cunsă ală unei agresiuni europene decâtă de o prudență 
vrednică de laudă din idte punctele de vedere. Intr’ună 
cuvântă nu sunt din acei cari credă, că generalulă 
Boulanger să potă exercita o influență seriosă asupra 
Franciei și Europei.

Unii cuventu la situațiune.
Sub acestă titlu (Jtecimu Koju) fostulă deputată 

dietalu serbă J)r. Jlihailu Politii a dată |a lumină în 
Neoplanta (Neusatz) o broșură politică, in care atingendă 
cestiunea orientală vorbesce despre raporturile interne ale 
Ungariei.

Crisa orientală, dice autorulă, influințâză asupra ra- 
porturiloră interne ale Ungariei, anume asupra raportu- 
tului naționalifățiloră, contra cărora ne’ncrederea cresce 
seu scade, după diferitele desfășurări ale crisei orientale. 
Actualminte Ungurii credă că cu posițiunea câștigată in 
Serbia și cu pretinsa disposițiune antiruSescă în Bul
garia au făcută ună pasă înainte față cu Rusia în pe
ninsula balcanică. Deșârtă ilusiune. Simpatiile popore- 
loră balcanice pentru Rusia suntă neschimbate și în 
Sofia și in Belgradă numai se amăgesce lumea cu pre
tinsa disposițiune antirusescă. Mare ilusiune își facă Un
gurii și cu privire ia posițiunea ce credă că a câștigat’o 
monarchia față cu Rusia in Bosnia și Herțegovina. Rusia 
nu va consimți niciodată la anexarea acestora provincii 
de cătră Austro-Ungaria, căci ,-cestiunea serbescă în pe
ninsula balcanică este totodată o cestiune rusâscă, ces
tiunea posițiunei de mare putere a Rusiei la Bosforă.

Trecândă la Ungaria, Dr. Poliță dfice, că neîncre
derea față cu naționalitățile și anume față cu Serbii din 
Ungaria din incidentulă crisei orientale e cu totulă ne- 
justificală. Raportului Rusiei de mare putere, Serbii din 
Ungaria nu’i potă nici strica, nici folosi. Să nu li-se im
pute naționalitățiloru și anume Serbiloră, că n’ară fi 
căutată să se ințelegă cu rasa domnitore. După diploma 
din Octomvre 18(50 li s’a întinsă Maghiariloră frățesce 
mâna și tote s’au uitată. Nici Croații nici Sârbii n’au 
voită să trimetă deputați in dieta lui Sehmerling și atunci 
ușorii s’ar fi putută face începutulă cu federalismulă 
slavă. Decă Croații și Serbii ar fi cedată, Sehmerling ar 
li făcută alunei încercarea cu alegerile directe pentru 
dieta Ungariei și ar fi și reușită, celă puțină in cercu
rile nemaghiare. Atitudinea de atunci a Croațiloră și 
Sărbiloră a făcută acâsta cu neputință.

După pactulă din 1867, întregulă raportă ală na
ționalitățiloru s’a schimbată din temeliă Se vede în 
acâsta ună sistemă întregă. Ânteiulă pactă cu Croația 
în 1868 a fostă posibilă numai printr’o ordine electorală 
octoatră. După pactulă cu Croația au urmată măsurile 
de represalii față cu naționalitățile: cu »Matica" slovacă, 
cu gimnasiile slovace, cu fondulă serbescă Tokolyană 
ș. a. Se pute vede din aceea, că cestiunea naționalită
țiloră in Ungaria a devenită cestiune de putere a rassei 
domnitore. Și a rămasă pănă adi o cestiune de putere 
— în acâsta zace caracterulă periculosă ală acesteia 
față cu crisa orientală.

Vorbindă- de cestiunea bisericescă, Dr. Polii dice, 
că autonomia bisericei sârbesc! ar fi să se acomodeze 
caracterului episcopală ală bisericei răsăritene. Dâr toc
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mai io spiritula bisericei răsăritene este justificată parti
ciparea elementului mireană la administrarea esternă a 
bisericei și hierarhia sârbeseă n'ar trebui să se temă și 
să impedece acăstă participare. Alegerea patriarhului 
este i nă dreptă nendoiosă, eseTcitată de doi secuii, alb 
poporului sârbeseă. Der guvernulă ungurescă nu vrea 
patriarchă, ci ună felă de funcționară in C irlovița. Prin 
numirea patriarhului a devenită permanentă conflictulă 
cu congresulă sârbeseă.

Cu privire la raporturile de partidă ale Serbiloră, 
autorulă că partida națională a fostă unită aprbpe 
20 de ani și avea ca organă „Zaslava". Prin așa nu- 
mitulă programă din Chichinda de acum trei ani, s’i< fă
cută o spărtură in acesta partidă. Aderenții progra
mului din Chichinda au pusă măna și pe „Zastava*, 
dăr numai pentru scurtă timpă. Programulă din Chi 
chinda a fostă desaprobată, atâtă de poporulă serbescă 
câtă și de guvernă; de acela fundă că oferea prea pu
țină, de guvernă fiindă că nu voia s’autjă nicidecum 
despre ună programă ală vre-unei naționalități. Acfual- 
minte nu esistă nici o «partidă chichindană*. Din con
tră s’a născută Intre Sârbi o partidă plină de mișcare : 
socialdemocrații, care din parte-i a pusă mână pe .Zas
lava*. De altă parte vechea partidă națională serbâscă 
a înființată organulă ei propriu „Branik*, și acâstă par
tidă are și majoritatea in congresulă serbescă

Vorbindă ărăși despre Gestiunea orientală, Dr. 
Polit cjice, că cu cală dureză mai multă timpă crisa 
orientală, cu atâtă mai sigură e succesulă Rusiei. Nu-i 
vorbă. Rusia are interese in peninsula balcanică, der nu 
interesă nemijlociiă d’a sdruncina esistența Austro Un
gariei, pe când Germania are ună interesă națională d'a 
anexa cele 10 miliâne de Germani. Autorulu înțelege 
febrila escitațiune în Ungaria în urma celoru ce se pe- 
trecă în peninsula balcanică. Decă raportulă rassei 
domnitore cu naționalitățile n'ar fi atâtă de rău, crisa 
orientală n’ar ave acea însemnătate, la care în faptă 
a ajunsă pentru Ungaria. Acesta ar pute fi ferită de 
urmările crisei orientale, decă rassa maghiară ar ave 
încă în ultima oră resignațiunea, d'a se împăca cu na
ționalitățile. Naționalitățile încă vreu intregitatea Un
gariei der o vreu în spiritulă Sfântului Ștefană — nu ca 
regnum unius linguae.

Ungurii și Românii.
„Românultt“ de Duminecă 6 Februariu n. 

scrie la adressa Unguriloru unu articulu de 
fondu, din care reproducemu următdrele:

Amă audită destule plângeri, amă înregistrată des
tule nedreptăți ce se facă Româniloră de peste munți 
de eătră compatrioții loră maghiari. Din când în când 
ne-amă și ocupată cu starea loră și totd’auna amă ter
minată prin a ne adresa cătră sferele conducălore ma
ghiare ca să pună capătă unei stări de lucruri, care nu 
pbte să aibă decâtă urmări triste atâtă pentru Unguri 
câtă și pentru Români.

Și in împrejurările actuale, când Europa este ame 
nințată de ună crâncenă resbeiă și cândă în specială 
Austro-Ungaria este amenințată d'a fi năpădită de valu
rile colosului dela nordă, în aceste împrejurări dicemă, 
credeamă că Maghiarii voră înțelege necesitatea unei 
bune înțelegeri între ei și naționalități.

Incăerarea Austro-Ungariei cu Rusia este forte pro
babilă, și de aceea în fața unei asemenea eventualități, 
ori cine ar fi în dreptă a presupune, că bărbații de stată 
din Austro-Ungaria voră căuta înainte de Iote să creeze

in lăuntru monarchiei o stare de lucruri, cari să satis
facă legitimele dorințe ale tnt uroră poporeloră din mo- 
narchiă.

Așa ii spune flăcăruia mintea sănătbsă. Cu Ibte 
acestea in Ungaria lucrurile se petrecă altfelă. Condu
cătorii Ungariei, in locă d’a căuta să mai îndrepteze 
unele rele din trecută, continuă a brusca naționalitățile 
prin politica loră /■

Lăsândă la o parte diversele măsuri administrative 
și sbuciumările continue ale societății maghiare cu Kul- 
turegyleturile ei, vomă spune numai că in camera un
gară, urmândă discuțiunea asupra bugetului, nici junulă 
dintre deputății maghiari n’a găsită de cuviință să dieă 
raăeară o vorbă de mângâiere pentru naționalități. Ba 
unui deputată serba, care a indrăsnită a’șl rădica gla- 
sulă in favorulă celoră apăsați, i s’a răspunsă în nisce 
termeni, care orl-ce, numai mulțămire nu potă produce 
in rândurile naționaliiățiloră.

Urmândă o asemenea politică, să nu credă Ma
ghiarii că voră isbuti să întăreșcă basele monarchiei 
austro-ungare, și chiar basele esistinței loră naționale. 
Ceea ce voiescă ei, magiiiarisarea, este ună visă, care le 
consumă puterile în lăuntru și îi face slabi în afară.

„Româuulu“ încheia arâtându răulii ce re- 
sultă din faptulu, că puținii deputați români na
ționali, câți au pătrunsfi în dietă, n’au arătată 
cu ocasiunea desbaterei generale asupra bugetului 
starea iniserabilă în care se găsescu Românii din 
regatulu Ungariei, cerendu îndreptare. Nu era de 
așteptată ună votă favorabilă din partea Ungu
riloru, der s’ar fi obținută ună resultată morală : 
s’ar fi mai aucjitu din nou, că Românii suntu 
forte nemulțumiți de purtarea Unguriloru.

SOIRILE DILEI.
Cererea Kulturegyletului ardeleană d’a i se încuvi

ința scutirea de porto pentru corespondența sa, minis- 
trulă comunicațiunei Baross se o fi respinsă, precum se 
dice, pe temeiulă câ promovarea intereseloră »culturale“ 
nu ține de resortulu său și nu se păte lipsi de venitulă 
portului poștală. — Nădpă în ochii lumei. De altmin
trelea ministrulă prin acesta dă a se 'nțelege, că nu in
terese culturale urmăresce Kuituregyletulă.

„Amerikai Nemzetoi“ scrie: ‘Agitatorii naționali 
nici in America nu simtă rari. Ună anumită Alexandru 
Cozubă cantoră gr. or. din Miklosfalva (corn ȘaroșO) 
emigrândă în Steelton, continuă și aci cu agitările. Corubu 
a sosită din Ungaria la Steelton în 1 Dec. a. tr., și cu 
fote că posede pe deplină limba maghiară, se delară ca 
amică înfocată (vad) ală panslaviloru și ală Muscaliloră, 
pe conpatrioții noștri toți de aici îi ațîtâ in contra pa
triei și națiunei maghiare, preamărindă și lăudândă pe 
Țarulă tuturora Rușiloră." A rămasă acum să se mai 
dovedescă, decă „patrioții* cari trecă pe cealaltă lume 
dau peste „agitatori* și .dușmani* ai loră. Mare focă 
pe „patriotulă" din America, că dascălulă Cozubă orî 
Corubă nu se mărturisesce de Ungură ! Ce să’i faci 
decă astfelă e firea Românului, pe care Dumnezeu să 
i-o țină!

Sâmbătă sera, săptămâna trecută, s’a dată in sala 
hotelului Nr. 1 balulă reuniunii femeilortl romano-catolice. 
Balulă a fostă bine cercetată. Dintre oficieri au luată 
parte ună numără mărișoră. Toaletele dameloră s’au 
distinsă prin eleganța loră. S’a jucată forte multă, mai 

alesă damele nici timpă de repausă n’aveau, debrece 
erau mai puțină numerose decâtă dănțuitorii. Peste Iotă 
balulă a avută frumbsă reușită.

O fbiă ungurescă spune, că în apropiare de Nadeșlt 
gendarmeria a pusă mâna pe ună fugară militară din 
Moldova, anume Gavrilă Maltei, care petrecu aci în dife
rite Io uri ale țării încă dela isbucnirea răsboiului din 
1877/78.

—x—
Totă Sâmbătă săra, doi hoți, dintre cari unulă se 

numesce Birfed, din Cernată, în vârstă de 20 ani, au 
pătrunsă în cancelaria notarului publică d. Petru Nemeșă, 
fără să pbtă fura ceva, debrece banii și alte hârtii de 
valore erau păstrați în casa de feră și hoțiloră le lipsâu 
instrumeutele de spargere. Sosindă tocmai atunci nota- 
tarulă acasă, unulă din hoți isbuti să fugă, âr celălaltă 
ascundendu-se într’o cameră, fu găsită și cu ajutorulă 
unui polițistă fă scosă și dusă la răcăre.

O petrecere se va arangia Sâmbătă in 31 Ianuariu 
(12 Februariu) 1887 în sala Redutei în folosulă copiiloră 
săraci din Brașovulu-vechiu. Biletele de intrare 50 cr. 
de personă. Inceputulă la 71/a bre precisă. Comitetulu 
arangiatoră. NB. Ofertele mărinimose se voră primi cu 
mulțămită și se voră chita pe cale diaristică. Programa: 
1. Audiți acolo, coră mixtă, esecutată de tinerimea a- 
dnltă. 2) Șoldanu Vitezulu, monologă de V. Alexandri, 
esecutată de d. 1. Drăgănescu. 3) Rugăciunea Românu
lui, coră mixtă, esecutată de tinerimea adultă. 4) Po
vestea unei păsăruici, poesie de V. Alexandri, declamală 
de două școlărițe. 5) Porumbița, solo, esecutată de d-ra 
Paraschiva Chivăraru. 6) Oprișanulu, poesie de V. 
Alexandri, declamată de elevulă Ioană Axente. 7) Frun- 
duliță, coră mixtă. 8) Bălcescu murindă, solo, poesiă 
de V. Alexandri, esecutată de d-lă Dumitru Haller. 9) 
Josu în vale la isvoru, cântecă poporală, coră mixtă. 
După producțiune urmâză danță, încependu-se cu călu- 
șarulă și bătuta. — Sperămă că publiculă română va 
contribui după puteri la ajungerea unui scopă atâtă de 
umanitară.

—x—
Marți in 22 Februariu n. Casina germană din locă 

va da ună bală în sala redutei din cetate.
—x—

O femeiă mai în etate se primește, in condițiunl 
fOrte bune, ca conducetâre a menagiului la o moșiă din 
România. Doritbrele de a ocupa acesta locă să câră 
adresa dela administrațiunea foiei nostre, rămânândă să 
se pună singure în corespondență cu proprietarulă moșiei. 

—x—
• Liberalulă* din Iași scrie următbrele: „La 4 De- 

cemvre, anulă espirată, tânăra Maria Teodorescu, supusă 
română, călăreți de circă din trupa equeslră a lui Ca- 
vini, s’a sinucisă, se crede că din causa gelosiei. Ună 
d. Lazio, călărețu de circă, acum la Nizza, pretinde a fi 
singurulă moștenitoră asupra efecteloră rămase dela ne
norocita. Poliția locală, în urma intervenirei legațiunei 
române din Roma, cercetezi spre a afla părinții seu ru
dele mai de aprbpe ale nenorocitei artiste*.

Oprirea cărții „Rotacisinulâ la Moți și 
Istrieni.“

„Ellenzek1, dela 8 Februariu a. c. vorbindu 
despre confiscarea broșurei de mai susu la vama 
Predealu face următbrele observări la cele dise 
de noi:

FOILETON U.
Vieța municipală în Dacia.

(Conferința d-lui Gr. Tocilescu ținută la Atheneulu 
din Bucurescî.)

De două-tfeel de ani incoce s’au introdusă reforme 
în studiulă archeologiei clasice. înainte se studia numai 
Roma și Atena și încolo nimica. Pentru ca să cunoscemă 
istoria imperiului romană, trebuie, pe lângă studiulă 
Romei, să facemă și pe ală celori’alte părți, adecă alo 
provinciiloră.

Înainte istoria romană dedea importantă numai re- 
galităței romane și republicei. Partea privitore la imperiu 
era lăsată d’oparte seu se studia forte pe scurtă, în.și- 
rându-se împărații eu câteva fapte. Acâsta provenia din 
pricina isvoreloră istorice, căci puținii istorici ai epocei 
imperiale erau biografi simpli, lăsându-ne anecdote, in
trige, crime, orgii d’ale cesariloru, ear nu lucruri 
din car’ să putemă trage ună învățământă Când erau 
nevoițl să spună ceva neplăcută eesariloră, îlă fa sificau. 
Nici unulă nu se ocupa de provincii, decâtă accidentală 
și fbrte superficiala.

Istoricii vechi nu țineau socotelă și cugetau forte 
puțină la administrația, la credințele poporului, la orga- 
nisarea militărăscă, ia amcruntele vieții sociale. A<jl is
toria trebue să se scriă altfelă. Istoria Romei e istoria 
Europei și Momsen a asemănată lumea romană cu ună 
copacă mare roșă de timpu, ce stă să cadă din ce în ce, 
dăr imprejurulă căruia crescă o sumă de vlăstare 
tinere.

Reforma care s’a făcută în istoriă se datoresce in- 
scripțiiloră, fiindă că Romanii ori pe unde au trecută 
au scrisă ceva pe pietre, fiă de înmormântare, fiă votive, 
tbte acestea nu erau lingușiri, ci scrise din întâmplare; 
deci au pentru noi mai mare interesă.

Când ceti mă starea socială a Romei dela sfîrșitulă 
republicei, soeotimă că ea avea să cadă îndată; der trăi 
încă vreme destulă, căci erau acele vlăstare cari îi dau 
viăță. Deci in aceste vlăstare e ună interesă mare," căci 
în ele e resumată cultura greco-romană, căci în ce pri- 
vescă râsboiele ele suntu neînsemnate pe vremea impe
riului, nefăcându-se nici unulă decâtă pentru apărarea 
sâu întărirea hotareloră, er nu de cucerire.

Istoria intregă a imperiului romană se resumă în 
trei cesliunl: apărarea fruntariiloră la Rină, la Dunăre, 
și la Eufrat.

Pe noi ne întereseză apărarea Dunării, (Jtce confe- 
rențiarulă. Face în scurtă istoria Daciloră și a cuceririi 
romane de aici.

Acum 2000 de ani, ună poporă neastâmpărată lo
cuia țările nbstre și mai alesă Transilvania. Acesta a- 
tacă cetățile grece de pe marginea Mării Negre și Caesar 
vrea să facă o espedițiă în Iliria și la Dunăre, der e 
omorîtă. Augustă vrea și elă, dăr împrejurări deosebite 
Hă împedecau. In luptele dintre Antoniu și Octaviană se 
amestecară și poporațiile de la Dunăre și mai alesă re
gele Cotizo. Tăria acestora popbre vine de acolo că, 
după sistema lui Augustă de a face și mercenari, fiindă 
dispuși la milităriă, din ei îșl recrutau Romanii soldați, 

cari învățau limba, obiceiurile și mai pre susă tactica mi
litară a Româniloră. După luptele civile, Oetaviană bate 
pe Traci, și Moesia e supusă; âr nu e transformată în 
provincia, ci lăsată cu prinți feudali.

Starea lucruriloră de aci devine îngrijitore și Ves
pasiană aduce legiuni din Spania și Italia ca să apere 
provincia. Domițiană este silită să încheie ună tractată 
rușinosă.

l'raiană, venindă pe tronă, sfirșește cu poporulă 
dacă. Elă a vrută să formeze aci o singură colonia, 
cum nu s’a făcută nicăirl, căci acesta era limita cea mai 
espusă tuturora invasiuniioră și trebuia ună zidă puter
nica.

Provincia Dacia coprindea Transilvania, Bănatula și 
din țera românescă Oltenia. Numai acestea au fosta co- 
lonisate, numai în acestea s’au găsită indicii. In Muntenia 
avemă rămășițe la Pietroasa, la Câmpu-lungă, în jude- 
țulă Ialomița, unde e una altară ală unei ale de săgetă
tori sirieni. Lângă Galați se găsesca urmele unei cetăți, 
care e anteribră ocupărei romane și depindea de auto
ritatea guvernatorului Moesiei interiore.

Dintre tbte cetățile ce se aflau în Dacia colonisată, 
cea mai însemnată era Ulpia-Traiană.

*

Ajungemă la studiulă vieței municipale.
Sarmisegetuza, fiindă capitală, era și reședința gu-
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„Nu’nțelegemă cu ce obrază se mai gereză in
carnași .șoviniștl unguri ca 6menl liberali când impedecă 
până și mișcarea năstră literara* — i)lce «Gazeta* in 
numerulO său mai nou. Motivă la acesta espectorare i-a 
dato împrejurarea, că la Predeală a fostă oprită și con
fiscată ună pachetă de cărți ce s’a espedată din Bucu- 
rescl la Buciumă. In pachetă se aflau 7(1 esemplare din 
opulă lui Feofilă Frârnu. intitulată ■ Rotacisinulă la Moți 
și Istrienî", ce erau adresate învățătorului Candrea. Ade
vărată este, că opulă d-lui Teolilă Frâncu, care a stu
diată in Clușiu la gimnasiulă romano-catolică, posede 
merită literară, pentrueă pertractândă asupra modului de 
pronunțare a poporului munteană d. Frâncu dă cu so- 
cotăla, că pronunțarea acestui poporă ară fi una și aceeași 
cu pronunțarea Bomăniloră istrianl; adevărată este și 
aceea, că materialulă pentru lucrarea acelui opă i l'a 
procurată invățătorulă gr. or. din Buciumă, Candrea, și 
astfelă cu totă dreplulă a putută aștepta să capete ună 
aslfelă de pachetă de esemplare din acea edițiune; intru 
aceea trebue să mai recunoscemă, că in carte se cuprinde 
și altceva, mai cu seină reinprospăteză evenimentele is
torice și încă față cu Maghiarii e’ună tonă plină de ură, 
incâtă peste totă nu păte acea carte să fiă potrivită pen
tru susținerea amicabileloră relaținnl dintre Komânii și 
Maghiarii dela Munți. 0 voce ca acăsta nimenea n’ar 
putea-o suferi in România. 0 astfelă de mișcare literară, 
care culmineză în aceea, ca să suscită mă ură în inter- 
nulă patriei, între poporele sorori, este o mișcare literară 
ce graviteză in afară. Opulă d-lui Frâncu la totă ca- 
sulă ar fi scumpă, decă cu intențiune nu ar fi adausă 
astfelă de lucruri accidentale și stricăciose, cum este de 
esemplu și descrierea castelului din Fărcădinu. Astfelă 
de apucături nu ajută la înaintarea culturei nici unui ramă 
de literatură, de aceei nici o nedreptate nu i s’a făcută 
d-lui Teofilă Frâncu când i s’a oprită la graniță acelă 
opă. Foiletonulă „Românului* și așa a comunicată o- 
pulă acesta in bogată cuprinsă11.

„Beste totă dicendu o parte din frații români nu 
pote înțelege gsfiua problemă a sfatului maghiară, care 
consistă și în aceea, ca să se păzescă liniștea internă a 
poporeloră față cu ori ce agitațiuni străine. Durere, că 
pe partea acestei agitațiuni stau tocmai ămenii pressei. 
Din punctulă de vedere ală sigurității publice, din 
punctulu de vedere ală păcii comune nu ne este totă 
atâta de cele ce se scriu în orașulă Bucurescl. Noi aici 
avemă dreptulă să susținemă pacea față cu curentele 
contrare nouă ce se manifestă între străini. Despre opuri 
sciențifice nu pote fi vorba, dăr noi grăimă despre ast
felă de opuri, cari singură numai pentru aceea se scriu, 
ca să agileze ună poporă contra celuilaltă poporă ; decă 
protestămă contra acestora nu pote să ni-o ia in nume 
de rău nici „Gazeta" și nici altcineva."

Cartea din cestiune nu cuprinde decâtu 
date istorice și limbistice de valore sciențifică. 
Parte mare din acestea s’au publicată și în foile 
române de aici. D-lu Frâncu, suntemu siguri, 
nu s’a gânditu să ațîțe pe Munteni în contra 
Ungurilor». La lucrul» acesta se pricepu multu 
mai bine fișpanii și solgăbirăii unguri din țără. 
Acăsta trebue să o scie d. Frâncu destulă de 
bine, cu atâtu mai vertosu că a învățată câțiva 
ani și la o școlă ungurescâ. Singura intențiune 
a d-lui Frâncu a fost de a spune adevărulu des
pre raporturile din trecută între Unguri și Ro
mâni. Dăcă tdte datele istorice despre aceste ra
porturi pledc-ză în contra Unguriloru, dându pe 
față perfidia cu care s’au purtată ei față cu Ro
mânii, atunci cine e de vină? — La Unguri se

vernatorului, locotenentă ală împăratului, căci Dacia era 
o provincia d’a împăratului, nu d’a senatului. Dicia a 
fostă ânlăiu de rangă pretorială și pe urmă a fostă ri
dicată la rangulă consulară.

In ăstă ora.șă se țineau disele Concilia. Erau nisce 
adunări, nisce diete provinciale, nu o cameră electivă ; 
era o insliluțiune politico-religiosă. Augustă voise să’șî 
instituiască ună culiă ală său și dedea voiă popăreloru 
să se închine ia orice <Jei> der odată pe ană, la 1 Au
gustă, să se trimeță delegați din fie care orașă la capi
tală,—în Dacia la Sarmisegetuza și, după ce se oficia 
serviciulă divină de cătră sacerdotulă celoră 3 Dacii, gu- 
vernatorulă se făcea că întrebă pe delegați de interesele 
loră. Aceste erau Concilia. Făceau adrese de mulțămire 
cătră guvernatoră, trimeteau la Roma ca să felicite pe 
împărată pentru cutare seu cutare lucru. Erau câtă se 
pote de servile; niciodată nu arătau și nemulțămirile loră. 
Cu t6te astea guvernatorii se țineaă de misiunea, că oile 
trebuiescu tunse, der nu jupuite, și odată ună procura- 
toră a făcută anulă de 14 luni și lua imposite pentru 
atâtea, pe când la Roma trimetea pe 12 luni. Când 
împăratulă a aflată, i-a luată banii, der i-a pusă in te- 
saurulă său propriu. 0 singură dată se găsesce scrisă 
pe o piatră din Galia, că a făcută oposițiă.

(Va urma).

vede că istoria este numai atunci o sciință, când 
se falsifică faptele istorice în favdrea lorii. Noi 
însă socotimu, că problema sciinței istoriei este 
de a scote la lumină adevărulu. „Ellenzăk11 luând 
în apărare măsura despotică a confiscărei cărții 
d-lui Frâncu întră în categoria șoviniștiloriî, cari 
iersecută literatura ndstră.

Ilu întrebăm» dăr încă odată: cu ce obraz» 
se mai gereză șovinișt.ii unguri ca liberali?

Fortificarea Budapestei..
Unele dliare din Pesta au adusă scirl forte amă- 

runțite despre o apropiată întărire a Budapestei cu for- 
tificațiunl pasagere și confirmă aceste soiri prin aceea, 
că după cum spune foia ordinațiuniloră armatei s’au ata
șată direcțiunei geniului din Budapesta patru căpitani de 
geniu. Foile oficiOse asigură, ca și cum ară desminți 
acele scirl, că despre ună plană de fortificare nu se scie 
nimică in cercurile guvernului ungurescâ, nici la comanda 
de corpu de acolo, și apoi nu se potă lua astfelă de 
hotărîri, nici să se pună în eseculore, fără a fi incunos- 
ciințate aceste două locuri. Că s’au atașată patru că
pitani de geniu la direcțiunea de geniu din Pesta, dice 
„P. Lloyd*. pentru ale cărei lucrări erau de ajunsă doi 
oficeri de acesta gradă, e adevărată, și ușoră se pote 
esplica lucrulă. In fața seriosei situațiuni și a necesității 
ce s’ar pute ivi, d’a se mai lua și alte măsuri militare, 
este datoria administrațiunei de răsboiu, a pune s& se 
studieze cu deameruntulii iote raporturile terenului și 
altele la timpii pană ce e încă liniște, ca să nu 'fiă sur
prinsă de vr’o schimbare neprevădută și să nu fiă silită 
a improvisa in ultimulu motnentă decisiuni pre grăbite, 
ci să fiă pregătită pentru tote eventualitățile. Tote 
aceste măsuri dovedescă posibilitatea unui periculu, der 
nu se crede că e apropiată.

0 altă făiă comunică, că e vorba d’a se transforma 
Budapesta fntr’o tabără întărită.

Din Tera Oltului, 31 Ianuariu 1887.•
Știm. D-le Redactoră . Astă<Și, 31. Ianuariu, s’a să- 

vîrșită în comuna Scoreiu a doua alegere de membrii 
în comitetulă comitatensă ală țărei Oltului.

încă înainte de a sosi diua alegerei s’a declarată 
„conducătorulă.« Scoreniloră — ca să-i dică așa — 
lacob Knepfler, că elă pote da dovedi despre aceea, că 
locuitorii din Scoreiu trebue să asculte de elă. Firesce, 
nu prin fapte generose ori de binefacere șî-a câștjgată 
jupânulă Knepfler ascultare la locuitorii din sată, ci, ea 
Evreu, își are și elă ca toți Evreii apucăturile sale, pe 
cari, fiindu vorba tocmai de alegeri, scia că-șl va afla 
destulă terenă penjru a și-le desvolta după placă, fără 
a se teme de controlulă legei, căci prin numele de Evreu 
și lui i se cuvenea parte din privilegiulă „patriotismului,* 
care de multe oii și pe mulți inși îi scutesce astădi de 
asprimea legei.

Mijloculă la care a recursă jupânulă Knepfler pen
tru corumperea poporului a fostă rachiulă. In diua pre- 
mergătore alegerei. Duminecă, 30 Ianuariu, alegătorii 
din Scoreiu se aflau în corpore la casa acestui Jidană, 
din a căruia dărniciă ospătându-se, audiai din când în 
când: trăăscă Rusz Karoly!

In diua de alegere apăru și ală doilea „conducă- 
loră," d. Nicolau Budacă, împreună cu fiiulă seu, d-lă 
învățătorâ lonă Budacă. Acestă din urmă a desvoltată 
ună zeiă neobosită in calitatea sa de corteșă, biletele 
cu alte nume 1° aduna și le rupea, ăr în loculă loră 
da alte bilete cu numele lui Nicolau Budacă, Ru=z Ka
roly și Boer Oliver. Se înțelege că cu aceste bilete a 
consimțită și d-lă președinte Bardas Demeter, fiind că 
își cunoscea dmenii săi. Învingerea vedl-bine a fostă 
mai vertosă pe partea loră ; Nicolau Budacă și Rusz 
Karoly au fostă aleși ca membrii în comitetulă comila- 
tensă, și câtă pe aci era să esă și Boer, care nici n’a 
avută dreplulă de alegere iu vre-ună cercă electorală, 
der ca prin minune, pe lângă tote apucăturile corum- 
pătore în loculă ală treilea a fostă alesă d-lă Iosifă 
Streza, despre care putemă și noi cjice că e Română 
adevărată.

In loculă acesta îmi aducă aminte de-o sentință 
esprimată in memorandulu clubului națională din Sibiiu, 
prin care se susține, că n’au fostă niciodată timpuri, 
când streinii să ne fi putută copleși și subjuga fără de 
ajutorulă Româniloră. Și întru adevără servilismulu și 
interesele particulare la mulți conducători români le in 
lunecă mintea și nu-i lasă a-și mai aduce aminte de 
povața mântuitore a strălucitiloră bărbați, cari și-au pusă 
vieța pentru noi, cum a fostă Șincai, bazară, Maioră etc. 
Der să revină la obiectă,

La prima alegere de membri in comitetulă comi- 
fatensă ală Țărei Oltului, ce s’a întâmplată în tomna 
anului trecută totă în Scoreiu, au răușită Românii a a 
lege din partea loră trei representanți sdraveni, adecă 
pe d. Streza și preoții Monea și Isaie. Acesta abună- 
sema nu le va fi convenită Maghiariloră și de aceea i-a 
fostă forte ușoră d-lui lozsi de Albert ca prin unu pro
testă ală său să anuleze alegerea, măcarcă uniculă mo
tivă ce l’a putută aduce a fostă împrejurarea, că unele 
comune au fostă încunosciințate prea târejiu despre tjtua 
alegerei.

Acum insă s’a înaintată altă protestă la oficială 
viceșpănescă din Făgărașă, și respective la comisiunea 
verificătdre, eu alte două puncte multă mai ponderose, 
și anume: a) că s’au făcută ceie mai mari corupțiuni 
publice cu băuturi spirituose și b) că s’au băgat la urnă vre-o 
11 bilete cu numele unoră alegători, cari nici n’au fostă

în acea <ji prin Scorei. Aceste puncte se potă dovedi 
prin (jeci de martori. Suntemă aeum fărte doritori de 
a vedă resultatulă protestului; să vedemă, dăcă întru 
adevără se va anula alegerea și decă se va strămuta 
loculă alegerei din Scoreiu în Porumbaculă inferioră, ăr 
eventuală, dăcă s’ar admite a treia alegere vremă să 
scimă, ore și acăsta totă de susă d'sulă președinte va 
fi condusă? — In fine trebue să esprimă laudă și mul- 
țămită membriloră din ambele comune Porumbace și din 
comuna Colună, ăr din partea celoră dela scăla grăni- 
țărescl fiă-mi permisă a spune că așteptă mai multă.

Unu alegetoru.

De sub Găina, 6 Febr n. 1887.
Domnule Redactoră ! In Ar adu este colportată și 

afișată următărea poesiă românăscă din sorginte ungu- 
rescă, căci numai astfelă de isvoră păte avea ună ase
menea rară specimenă de literatură poetică:

Se audimii!

Măi Române, frate dulce, 
Dorite ivescu-se,

Amă durmită deja ’n tăcere, 
Șerbi, Români scolați-vă!

In vecini, ve<|i, arde casa. 
Bulgaria s’a ’ngropată,

Mărtă i a ei libertate, 
Domnulă ei s’a detronată.

Susă cu furci și susă cu apă, 
Casa năstră s’o pădîmă 1

Nu e timpă de trăgănare,
Nu! căci trăgănendă perimă!

Aid’ Serbule frate dulce, 
Dă și tu mâna cu noi.

Multă aștăptă bunii Unguri 
După noi și după voiu.

D’avemă brânci și d’avemă voiă, 
Prea tari suntemă noi trei inși, 

S’ajutămă der Bulgariei,
Atunci dobendimă patru inși.

Nu lăsămă să vină Muscalu 
Căci elă ni-ar aduce sbiciu,

Și ni-ar lua libertatea,
Și amă fi toți nefericiți.

Dămă mâna cu frații Unguri, 
Ungurii-su tari și vertoși, 

S’apărămu pre împăratulă”) 
Și țăra, să fimă voioși.

împăratulă, țera-să tare, 
întruniți suntă ca și ferulă.

Aidemă loră într’ apărare
Pre fricoși nu-i rabdă ceriulă.

Să trăies.-ă împăratulă, 
Să trăiescă și țera,

Să trăiescă libertatea, 
Dumnedeu ni a ajuta!

Așa de poetici suntă patrioții impintenațl dela 
Aradă, wd figura docet.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

STRASSBURG, 10 Februariu. — La ban- 
chetulu datu în ondrea comisiunei țării, guver
natorul» Holienlohe declară, că sițuațiunea Eu
ropei e seridsă, deși nu e iminentă nici ună răs
boiu. Spiritele numai atunci e de sperată că 
se voru liniști, când disposițiunea generală a 
spiritelor^ din Franța va recundsce sițuațiunea 
creată prin tractatul» dela Francfurt. Dăr și 
Alsația-Lotaringia trebue să recundscă deplină 
efectulă tractatului, căci numai atunci păte spera 
să fiă pusă pe picioră egală cu celelalte state 
germane.

LONDRA, 10 Februarie. — In cerculă Saint- 
Georges fu alesă cancelarulă tesaurului Goshen 
cu 5702 voturi membru ală parlamentului.

DIVERSE.
Necrologă. — Silvia, măr. Dr. Plopu, Ioană, Lu- 

creția, Liviu și Corneliu ca fii și fiice; Dr. Georgiu Plopu, 
ca ginere; Michailă, Vasa, Petru, Stefanu, lulia și Elena, 
ca frați și surori; Constantină Ionuțiasiu, ca socru; în 
fine nenumărațl consângeni, afini și amici — cu inima 
plină de dorere aducă la cunoscință mortea grabnică a 
neuitatului loiă părinte, respective frate, ginere, consân- 
genă, afină și amică: Demetriu 'Iamașdanu, proprietară 
in Gurtic-iu, care după suferințe scurte de abia câteva 
dile, a repausată în 31/19 Ianuariu a. c. Imormentarea 
multă regretatului defunctă s’a oficiată după ritulă gr. 
or. română în Curticiu în 2 Febr. (21 Ianuariu) a. c. 
la 9 6re d. a.

Fiă-i țărina ușoră !
Rectificare. In Nr. de eri ală foiei năstre, la co

respondenți din Mezzowo, șirulă 11 dela începută, în 
loeă de: elemente cu totulă destinate, să se cetăscă: 
elemente cu totulă distincte

*) Ungurii când se adreseză cu buna cătră țăranii 
noștri le vorbescă de „împărată," pentrueă țeranii noștri nu 
seiu ce e rege, ci numai de unj împărată sciu. — Red.

Editoră: lacobfi Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu
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Ourauln l* bursa de Vieri a
<i<n 9 Februariu st. n lfflT?

Reutâ de aura 5‘ ... 96 35
Renii de hirtiă o»', . . 8710
împrumutul^ ciilord ferate 

ungare.......................... 146.—
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostâ ung. 
(1-ma emisiune) . . .

Amortisarea datoriei 
lord ferate de ostd 
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei

câi- 
ung.

căi-
lorfl ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .

96.-

104 —

115 50
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 

mișO

rurale ungare . . 104.— 
cu c). de sortare 1C4.— 
rurale Bauat-Ti-
.............................. 104.—

Bonuri cu cl. 
Bonuri rurale

de [sortare 104.— 
transilvane 104 —

Bonuri croato-slavone . . 104.50
Despăgubire p. dijma de

vina ung.........................—.—
Imprumutuld cu premiu

ung..................................116 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 75 
Renta de hărții austriacă 78 05 
Renta de arg. austr. . . 80 05
Renta de auri austr. . . 106 90 
Losurile din 1860 . . . 131.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 850 —
Act. băncel de credită ung. 270 50
Act. băncel de credită austr.297.60 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ..................6.02
Napoleon-d’orI .... 10.11
Mărci 100 împ. germ. . . 62 89 
Londra 10 Livres sterlinge 128 10

Bursa «le Biwifjâesei.

Cota oficială dela 27 Ianuarie st. v. 1887.
Cump. vend.

Renta română (5°n). 91 — 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 92\3 93i/a

> convert. (6° 0) 85l/3 86’/3
linpr. oraș. Buc. ^20 fr.) 35— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) 100— 101>/3

ii o (5°/0) .
• ■ urban (7°/0) .

85— 86 —
98— 99—

. (6°/o) • 91— 92—
• (5°/0) • 81— 82—

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

« > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 18.25 18.50
Bancnote austriace contra aură. . 2.02-- 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 9 Februariu st. n 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.46 Vând. 8.48

Argint românesc................. > 8.42 * 8.44

Napoleon-d’orI..................... 10.07 » 10 10

Lire turcescl.......................... » 11.45 » 11.48

Imperiali.............................. > 10.45 » 10.48

Galbeni.................................. > 5 97 » 6.02

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

Ruble Rusescî..................... > 116.— » 117.—

Discontulă ... » 7— 10°/8 pe ană.

FARMACIA Turnătoria si fabrică de mașini
I t

lui Schlick

9
Viena, Sinqerstrasse Nix 15

la „goldenen Roi clisa pfel“
» Pilule itni- 
in faptă nu 
cașuri efec-

Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite 
versale, merită cu Iotă dreptulă numirea din urmă, de ore ce 
esistă aprope nici o bolă, la care nu ar ti probată în mii de 
lulă loră miracnlosă. In cașurile cele mai cerbicăse, la cari multe alte me
dicamente s’au întrebuințată itizadară, s’a dobendită cu aceste pilule de ne
numărate ori și după ună scurtă timpă deplină însănătoșare. 1 cutioră cu 
15 pilule 21 cr., 1 sulă cu 6 cutiăre 1 II. 5 cr., la trimiteri netraivaie cu 
rambursa 1 fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețulă 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 p6te trimite.

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii 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.

Reproducem!! aci câteva dintre multele scrisori 
de mulțămitâ.

a
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află gala : Mori de măcinată, cu una și cu doue

’ \ mașini pen- Jț.
in sfabilimen-
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pietre, mori pentru porumbă „Little Giant,"' batoze de porumbă. 
Â* tru preparare de nutreță. Teascuri pentru uleiuri ș. a. m.
j (ulri f a nAefi'Zi nr

Tjj topită cânepă flosă sist. Ramie și mașini de curățită după saumiun 
Tli propriu, cu o putere de Jucru cvantitalivă și cvalilativă estraordinară 
vi 
fi

a
Societate pe acții în Budapesta.

Biuroulu centralii: IV. Weitznerring 57 - Despărtementulă pentru
șinî agricole VI. Aeussere Weitznerstr 1696—1699.

recomandă Garnituri de treierată cu vaporu, de ineălcfiiă cu cărbuni, cu 
lemne și cu paie. Garnituri de treierată cu vîrtejă (Goppel.) Sistema cu 
pene (Stiften-System), cu, seu fără aparate pentru umplută in saci și pen
tru curățită. Mori pentru curățitulă cerealeloră (Systemă Bacler & Vidats) 
mai departe patentatele pluguri Schlick cu 2 și cu 3 feare recunoscute 
de excelente.. — Prețulă dela fl. 58 în susă. — Pluguri-Rayol, patent. 
Schlick cu aparată pentru ridicata afară. PlugurLRayol de sine conduce- 
tore (după Sack). PluguO originale Schlick și Vidats cu 1 fieră.

Cea mai nouă mașină patentată de semânaln în brazdă.
Mai departe se

ma-

Teascuri pentru uleiuri ș.
tulO fabricei nostre să potă vedea lucrându: cele mai nouă mașini pentru 

<ă sistem ulii nostru

Liste de prețuri se trimită la cerere gratis și franco.

L e o ti gang, 15 Mai.
Pro.a onorate Domnule! Pilulele D-v. producu 

adevărată minune, ele nu simtă ca alte așa de multe 
medicamente recomandate. ci ele ajuta întru adcvvru 
ap rupe la tote bulele. Din pilulele, ce-nm fostu cc- 
înnndatu Ia Panel, am împărțită cele mai multe la a- 
micl și cunoscut! și au folosită la toți, chiar și persone 
de o etate mai mare și cu diferite băle și defecte au 
dobenditu prin ele, deși nu perfectă sănătate, der to
tuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a urma eu 
întrebuințarea loru. Te rog dar a-mî mai trimite încă 
5 suluri. Din parte-mi și dela toți, cari amu avută 
deja norocirea prin pilulele D-v. ne redobvndi sănă
tatea cea mai cordială multemită.

.llartin Dcutîng'ei*.

i pute se-și veiju de tote ocupați uni Ie ci cu vioiciune 
juvenală. Acesta a mea mulțumită Vfi rugii :i o în
trebuința spre binele tuturora colorii cari suferă, și 
Ve rnjru totodată, ca se-mî trimiteți din nou 2 .suluri 
pilule și 2 bucăți săpunu chinezesc. Cu deosebită 
stimă supusă Alois Xoiak priniu-grădiiiarii.

Bega Szt-Gyurgy 1G Febraariu 1882.
Onorate Domnule! Nu Ve polii esprima în des

tulă cordiala mea mulțămitâ pentru pilulele D-v. de 
dre-ce pre lângă ajutorulu lui D-deu, consorta mea 
care deja ani îndelungați au suferită <le iniserere, s'a 
vindecată prin pilulele D-v., și cu iote că și acum 
rebut» din când în când se întrebuințeze din elo, to- 
ușf sănătatea ei s’au îmbunătățită întru atâtu, în câtu

Stimate Domniile! Prestipnndidit, că t6tc me
dicamentele D-taln voră li așa de bune, ca rcnumi- 
tutu bal sa mu contra <1 e ge r ăt u ri Io r u , care 
îii familia mea a tăcută unu sfințită grabnică la mai 
multe umflături de degerălură, m'am dec su po lântrâ 
totă neîncrederea mea în așa numitele mijloc» univer
sale de lecuire, a lua refiigiiilu la pilulile eurățiture 
de sânge ale D-tale, ca prin ajutorulu acestoru miel 
globulețe se bombardezi! la emorrholdele, do cari su
feră de anî îndelungați. Nn esitezu de locu a Ve măr
turisi acum, că suferința mea învechită dupe o între
buințare de -1 septemânî a încetată cu totulu, si că 
recomandă aceste pilule în cercnlu ciinoscințcloru inele 
cu colii mai marc zclîi. Nu am nimicu in contră și 
drcă vei face întrebuințare în publică de aceste ale 
mele șire, inse iară de subsemnaren mea.

Viena, 20 Fcbniarin 1881.
Cu înaltă stimă < . v. T.

I«

Balsam contra ilegerăturei de I. Pser- 
hofer. de mulțl ani recunoscută ca 
celă mai sigură remediu contra su- 
ferințeloră de degerălură de Iotă 
felulă, precum și spre vindecarea 
raneloră învechite etc. 1 borcă- 
nelă 40 cr.

Balsam contra gusiloră. remediu de 
încredere spre lecuirea umflături- 
loră la gâtă. 1 flaconă 40 cr.

Essența de viefă, (Picături de Praga} 
contra stomacului stricată, a mis- 
tuirei rele și greutățiloră de iotă 
felulă, ună remediu de casă esce- 
lentă. 1 flaconă 20 cr.

SuculS -Spitzwegerich, medicamentă 
de casă în genere cunoscută și ex
celentă contra catarului, regușelei 
și a tusei etc. 1 sticluță 50 cr.

Alifia americană contra rlieuniatis- 
nuilui, celă mai bună medicamentă 
la tdte suferințele rheumatice, jun
ghiuri, Ischias (bolă de tremură), 
junghiu la urechi etc. 1 fl. 20 cr.

Lichiorfl din biiriieiil de Alpl dela
W. 0. Bernhard. 1 buteliă 2 fl.
60 cr-, ’/a buteliă 1 11. 40 cr. 

Esență pentru ochi de Romershau-

Medicamente Uombopatice de totu feluliî se află 
totdeuna gata.

Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin tote (fiarele austriace, și la casă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla in deposilă, se voră procura la 
cerere cu promptitudine și câtă se pole de eflinu.

Trimiterile prin poștă sS efectuăză iute, decă se tri
mite prețulă înainte, seu cu rambursa.

Triniițendu-se prețulii înainte, (mai bine prin man- 
datfi poștalii) este porto poștalii cu miliții mai eftinîî, 
(lecâtfi la trimiteri cu rambursa. 2-12

sen, 1 buteliă 2 fl. 50 cr. >/2 bu
teliă 1 fl. 50 cr.

Pomadă de Tanocliinin de I. Pser- 
hofer, de lină șiră de ani rectinos 
cută de medici ca cea mai bună 
dintre tote remediile pentru cres- 
cerea părului. Ună borcanu ele
gantă adjuslată 2 fl.

Piaștrii universală de prof. Steudel, 
la rane din lovitură și inpun«ă, 
la Iotă felulă de bube rele și la 
umflături învechite, ce se spargă 
periodică la piciore, la degeiă, la 
rănile și aprinderile de țițe și la 
multe alte suferințe de acesta soia, 
s’a probată de multe ori. 1 bur- 
cană 50 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
IU. Bulrich. Ună remediu de casă 
escelentă contra tuturoră urmări- 
loru digestiunei stricate precum: 
durere de capă, amețelă, cârcei la 
stomachu, acreală in gâtă, sufe
rințe haemoroidale, constipațiune 
etc. 1 pachetă 1 fl.

Franzbranfivein 1 buteliă 60 cr. 
Prafîi contra asudării picioreloru, 

Cutiă 50 cr.
1

s

Licitațiune de pădure spre tăiare.
Din pădurea doininiului Csicsd-Keresztur, proprietatea fondului 

nostru de stipendie, se voră vinde după planulă ele economisare în 
„Costa viei“ 27 jughere pădure de 48 ani, de bătrână, er în „Chizosia11 
24 jughere pădure de 88 ani totă de stejarii seu în secțiuni de câte 5 
jughere 160°[ ] s^u și la olaltă la licitațiunea ce se va țină aici în Na- 
săudu la oflciulu adnunistrațiunei în 27-lea Februarill 1887 dela 10 
până la 12 ore înainte de ainedi, celui ce va da mai multă, încependu 
dela prețulă de strigare de 80 fl. v. a. pentru unu jugheră.

Vadiulu va trebui sS corespundă numărului jughereloru ă 80 fl. 
și va trebui să fiă lO°/o a prețului pădurei, la care va reflecta iinbiia- 
torulfl oferte sigilate timbrate și provăcjute cu acestu vadiu făcute în 
scrisă, se voră accepta pănă la începerea licitațiunei cu gura, der în 
ele t.rebue se fiă spusă, că oferintele cunăsce bine condițiunile și se su
pune loru necondiționată.

Informațiuni mai detaiate se dau aici în orele oficidse.
Din ședința comisiunei administrătdre de fondurile scolastice cen

trali districtuali.
N ă s 6 u d 0 , 19 l.inuariu

Președintele:»
Ionii Ciocanii.

L â t,
Besztercze, 1887

Br. Bănffy Dezsb, foispân, kir. biztos.

Nr. 20 887.
a. f. sc. r. il

1887.
Secretarulu :

loachiniii Mureșianu.
t a m:
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Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. — cr. 6 
Pentru inserțiuui și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.
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pe mai multe luni se făcu în- 
mai susă.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe 
fâșia sub care au primită 4'a,’ulă nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă. ADMINlSTll. „GAZ. 7IÎAN8U

Tipografia ALEXI, Brașovfl.


