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Din oausa S-tel serbâtori de Luni diarulu nu va 
apare până Marți sera.

Brașovu, 30 Ianuariu 1887.
Nu fără orecare satisfacținne vorbescu din- 

rele din Germania de neînțelegerile și desbinările 
dintre partidele Franciei, precum și de nestator
nicia guvernelorti francese, cari nu se. poti'i ră- 
z.inia pe o puternică maioritate parlamentară. 
Critica acestor» 4iare 8e lua* basGzâ preste acesta 
și pe părerea înrădăcinată, că o republică nu 
p6te oferi aceleași garanții de stabilitate, ca o 
monarcliiă, cum este de pildă Germania.

Și totuși ce spectaculu surprindâtoru se des
fășură în momentele aceste dinaintea oehiloru 
lumei europene! Acea Franciă, despre care pu- 
temu ceti în toile germane pe fiăc.are 4’’ ca eate 
sfâșiată de luptele interne dintre partide, acea 
republică, despre care se 4>ce, că se încovâie ca 
trestia când înțr’o parte, când în alta, după cum 
suflă ventulil, a datu Germaniei o probă strălu
cită de patriotismu și de unire, care este cu 
atâtu mai rușinătdre pentru acesta, cu câtu con- 
trastdză în modu bătătorii la ochi cu faptele ce 
se petrecu tocmai acum în sîuul națiunei germane.

Nu-i vorbă, patriotismul» Germaniloru este 
mai pre susu de orl-ce îndodhi, ddr unirea dintre 
partide și raporturile dintre guvernă și guver
nați, dintre ocârmuire și poporii lasă încă multă 
de dorită și în privința acesta Germanii cu totă 
stabilitatea loru monărcliică au rămasă îndâretulii 
Francesiloră.

însuși organul» principelui Bismarck, „Nord- 
deutsche allg. Zt", recuuâsce acesta, făcendă 
o paralelă între atitudinea parlamentului și a 
pressei francese și între aceea a parlamentului 
și presei germane în eestiunile privitdre la ar
mată și la înarmare.

Făr' de nici o disensiune camera francesă 
a votată 4‘lele aceste cu unanimitate creditele ce 
rute de generalulu Boulanger pentru perfecțio
narea armeloru și pressa francesă a susținută cu 
aceeași unanimitate pretensiunile ministrului de 
râsboiu.

Nu totu așa de netedă au meisu lucrurile 
în Germania. Aici, precum seim», Reichstagulă 
germană a fostă disolvată din causă că înaiori- 
ritatea n’a voită să încuviințeze pe deplină pre
tensiunile guvernului în privința septenatului 
militară. Er acum în ajunulă alegeriloră s’a 
încinsă o luptă înverșunată electorală în totă 
Germania, alegătorii divisându-se în două tabere, 
una a guvernului pentru septenatu și alta a o- 
posițiunei în contra septenatului. pentru apărarea 
drepturilor» parlamentului.

Partidele, cari combată septenatulă simtă: 
partida liberaliloră germani (deutsch-freisinuige) 
partida centrului, apoi socială-democrații și Po
lonii. Pe partea guvernului se luptă națională- 
liberalii, agrarii și antisemiții.

Principele Bismarck le a spusă Germaniloru 
lămurită, că nu voința Reichstagului, ci voința 
împăratului și a guvernului trebue să se împli- 
nescă, prelungindu-se legea militară pe șepte ani, 
nu pe trei ani cum ceruse parlamentulu trecută. 
Pentru ca să ajungă la scopă cancelarulă ger
mană a pusă în mișcare cerulă și pămentulă fo- 
losindu se de mijldcele de presiune cele mai 
estraordinare.

Spre a face presiune pentru primirea septe
natului, guvernulă germană a declarată, că, dâcă 
nu se va primi, r&sboiulă va fi neînlăturabilă. 
Măsurile răsboinice, ce s’au luată, precum opri
rea esportului de cai și chemarea reserveloră sub 
cuvântă d'a se esercita cu mânuirea pusciloră 
nouă de repetițiă, ș. a. articulele provocătbre ale 
pressei și declarațiunile lui Moltke dădură în a- 
devără nascere la temerile cele mai seriâse de 
răsboiu, făcândă presiune asupra spiriteloru a- 
gitate.

Principele Bismarck însă nu s’a mulțumită 
cu atâta, ci a mai recursă și la sprijinulă mo
rală alu Papei, rugându-lă să intervină la par
tida catolică a centrului pentru primirea septe
natului.

Scopnlă cancelarului este veditu.
Elă speră, că intervenirea Papei, —pe care a 

câ.știgat’o în urma asigurărei, că va face să se 
revisuăscă în cele din urmă legile bisericescl din 
Maiu în sensulă dorințelorîî sântului scaunu, — 
va aduce desbinare în sînulă partidei centrului, 
favorisândă astfelă planurile lui reacțiunare.

Secretarul» de stat.u ală Vaticanului, cardi- 
nalulă Iacobini, a adresată în adevără două scri
sori nunțiului apostolică din Miinchen. Cea din- 
tăiu, cu data de 3 Ianuariu a. c. spune că sân
tul» părinte doresce ca centrulă se sprijinâscă 
proiectul» privitorii la septenatulă militară, căci 
astfelă îi va face mare bucuriă. Conducătorii cen
trului, Wmdthorst, și Frankenstein, au ținută însă 
secretă cuprinsulă acestei scrisori, ce li s’a co
municată și result.atulft a fostă, că centrulă a 
respinsă septenatulă provocândă disolvarea Reichs
tagului.

La 21 Ianuariu a. c. Iacobini se adresă din 
nou cătră. nunțiu!» din Miinchen repețindu do
rința de mai susă într’o formă mai reservată 
diplomatică. Dăr nici scrisorea acâsta n’a avută 
efectulă dorită, căci numiții conducători ai cen
trului au declarată înaintea alegători loru loru, 
că ,,fidelilorii fii ai Papei11 le este cu neputință a 
jertfi drepturile parlamentului pentru nisce con
cesiuni bisericescl și de aceea nu potu împlini 
dorința Papei, ca se primeseă septenatulă.

0 nespusă fierbere a cuprinsă spiritele în 
Germania și cu mare încordare se așteptă pre
tutindeni resultatulă 4’le' de 21 Februariu, când 
se voră face alegerile. Cumcă guvernulă e lio- 
tărîtă a întrebuința cele mai estreme măsuri con
tra oposanțiloră dovedesce și spargerea cu forța 
a adunăriloră electorale în Stettin, și în alte lo
calități.

In asemeni jurstări, cei ce luptă a4i în con
tra septenatului simtă apărătorii parlamentaris
mului și ai liberalismului în contra reacțiunii și 
a militarismului despotică. Nu este cestiune de 
patriotismu, ce desbină adi pe Germani, ci ces- 
tiunea de libertate. Bismarck a sciută să unâscă 
cu feră și cu sânge Germania, der din acâst.a 
plămădâlă n’a răsărită libertatea, ci despotismulă 
militară.

Din camera deputațiloru României.
la ședința de Joi, 29 Ianuariu, veni în desbatere 

cesțiunea juncțiuniloră căii ferate Ghimeșu-Galafi, in pri
vința căreia deputatulă Ugron adresase aiâtă foiloră ro
mâne de aci, câni și .Românului» din BucurescI câte o 
scrisore, in care îșî dase părerea asupra necesității acestei 
joncțiuni.

D. G. Mihălescu (dep. Covurluiuluij: liiarulă ,Ro 
mânulă» a publicată o scrisore a unui d. deputată din 
parlamentulu ungară. Prin acestă scrisdre d-sa dice că 
mai multe comitate din Transilvania au luată decisiunea 
ca să construiască cu propriele loră mi.jloce o cale fe
rată, care să lege Brașovulă cu Galații prin punctulă 
Ghimeșă. Autorulă scrisorei mai cjice între altele, că an
treprenorii acestei linii au propusă guvernului română 
construirea unei linii de joncțiune intre Ghimeșă și Ga
lați și d’a stabili astfelă comunicațiunea directă între 
acestă portă și orașulu Brașovă. D-sa, arătândă impor
tanța ce ar putea avea pentru comerciulă nostru aceslă 
cale ferată, rogă pe d-nuiă ministru ca să declare în 
fâța Camerei, decă a primită său nu asemenea propunere, 
și ce disposițiuni a luată. (Aplause).

D. R. Mihaiu, ministrulă luerăriloră publice, <J'ee 
că n’a primită nici o propunere de felulă acesia, nici 
directă și nici indirectă.

Se cere închiderea discuțiunii.
0. Mihăilescu, nefiindă mulțămită de răspunsulă 

d lui ministru, rogă adunarea să nu închidă discuțiunea. 
E interesul» întregei țări d’a se sci in modă positivă 
decă cele spuse în ■Românulă“ de acelă deputată un- 
gură e adevărată său nu. S’ar putea prea bine, cjice 
d-sa, <a propunerea de care vorbesce să fiă primită la 
ministerul» afaeeriloră străine și nu la celă ală lucrărilor 
publice.

Se pune la votă închiderea discuțiunei și să pri- 
mesce.

Floricele din dieta ungară.
Cu ocasiunea desbalerei speciale asupra bugetului, 

deputatulă Lukats vorbi despre abusurile electorale și 
despre călcarea legii electorale. Secrelulă succesului par
tidei guvernamentale, cjise oratorulă, constă în compu
nerea listelor» electorale. Se pună în liste alegători, 
cari n’au ealificațiunea legală. Reclamările oposițiunei 
n au trecere nici la comisiunea centrală, nici la curia r, 
Abusurile electorale de sub Lonyay suntă palide pe lângă 
abusurile regimului Tisza. In Binoră suntă Ungurii opo
ziționali în maioritate și cu Iote istea Ungurii și Românii 
guvernamentali apară acolo in numără egală în listele 
electorale. Urmările acestoră manopere politice potă fi 
rele. Decă naționaliștilor» le-ar veni în capă să pună 
unii candidată, l’ar pute seăte. Urmarea acestoră abu- 
suri e, că majoritatea camerei deputatiloră e o colosală 
min iunâ. (Vii aprobări în stânga și ’n stânga estremă. 
(Mare larmă n drăpta, furtunose strigăte: La ordine! 
Joșii!)

Președintele chiamă la ordine pe deputatulă Lukats. 
Acesta vre să continue, majoritatea strigă: Elall ! Elall 1 
stânga cere să fiă ascultaiă. Oratorulă isbutesce a mai 
spune, că comisiunile de conscripțiune îșî calcă jurămen- 
tulă, că majoritatea camerei este numai o minoritate 
pitică, care monopoliseză puterpa.

Ministrulă Tisza ia în apărare comisiunile de con- 
scriere și tribunalele. Dăcă se’ntemplă abusurl, minis
trulă n'are dreptă să se amestece în acestă afacere, nici 
să ia disposițiuni.

Deputatulă Bl. Orban cjice, că ministrulă-președinte 
nu numai nu face economii, ci cheltuesce totă mai multă, 
creândă posturi nouă și sporindă lefile Controlulă ba- 
niloră cheltuițî e deteciuosă, defraudările suntă nesfârșite, 
comunele oposiționale suniă pedepsite de organele admi- 
nistrațiunei cu amendi bănescl mari și acești bani apoi 
se amestecă cu bani privați, comisiunile consumă bani 
muițl cu transporturile și cu diurnele, păzitorii de ndpte 
în comitatulă Bacs bată pe indivizii cari le cadă în mâni 
și acesta se’ntemplă in locale închise, fără martori, așa 
că băiuții nu’șl polă căula dreptulă. Oratorulă citesce 
două certificate medicale despre astfelă de bătăi. Fiș- 
panii au lefuri pre mari, li.șpanii orășenescl suntă ună 
atentată contra autonomiei, instituțiunea secretariloră fiș- 
pănesci e de condamnată ; ministrulă a luată în buge- 
tulă de acum numai o parte din ei, fiindă că vrea să 
ne dea veninulă numai cu încetulă.

Ministrulă lisza dice că lefile fișpaniloră suntă 
precum prescrie legea. Fișpanii orășenesc! au să ră
mână și de aci inainle. Secretarii fi.șpănesci suntă ne
cesari și numai situațiunea financiară l’a decisă, cu pă
rere de reu, pe ministrulă se lase a intra în vieță deo
camdată numai în parle acestă instituțiune.

Deputatulă Carol Szalay cjice, că funcționarii admi
nistrativi nu stau in destulă contactă cu gendarmii. Ast
felă ună sergenții de gendarmî a arestată pe ună jude 
dintr’o comună a comit. Somogy și cu tote că solgăbi- 
răulă l’a provocată să-lă libereze imediată, judele fu 
terită și bătută. T6lă satisfacțiunea ce a primit’o a 
fostă, că sergentulă după patru luni fu transferată. Gen
darmii peste totă bată pe arestanțl. Poliția capitalei 
inirebuințeză pe agenții ei secrețî ca organe ale forței 
brachiale.

Ministrulă lisza dice că gendarmii se pedepsescă 
pentru procederea loră brutală, decă se dovedesce că au 
chinuită pe arestanțl, der adeseori aceștia folosescă pre
supusa tortură ca pretextă d’a fi achitați.

Ne oprimă deocamdată la aceste floricele, intre 
care esceleză răspunsurile ministrului Tisza. In abusurl 
nu s’amestecă și nici disposițiuni nu ia; posturi creâză
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pentru că merge lucrnlfl pe căpătuială ; torturile suntă 
numai preiex e, pentru că cornițându-se ele in localuri 
închise, cine le pote dovedi? Minunată bobocii de mi
nistru! Ce să mai cjicetnă de floricelele șoviniștiloră cu 
naționalitățile, de târna loră că ară pute isbuti - vorbă 
să fiă — candidații acestora? Admirabili omeni!

SOIRILE PILEI.

Sub titlulă .Apelă", ijiarulă ungurescă din Clușiu 
„Kolozsvâr" scrie ună articula de tondă, prin care pro- 
văcă seriosă pe cetățenii patriei ca să se gălescă de 
răsboiu. .Trebue să ne închipuiam — cjice „Kolozsvâr" 
că inimiculă se află la porțile țării și sub împrejurările 
de a<|I nu este iertată a trece cu vederea nici o dispo- 
sițiune, ce ar fi de lipsă a se lua pentru apărarea pa
triei. Nu ne tememă — continuă foia ungurescă. der 
adevăratulă curagiu se earacterisâză prin precauțiune." 
Are mari speranțe .Kolozsvâr» in eroismulă ungurescă 
și mai spereză că in momentulă periculului și femeile 
maghiare voră imita pe vechile Romane, care dedeau 
pavezele in măna bărbațiloră, dicendu-le : cu acesta seu 
pe acesta să vă reîntârceți!

Ministrulu honvedimei a adresată ună cercnlartl 
tuturoră orașeloră din țeră, invitându-le a interveni pen
tru ocuparea locuriloră de oficerî la glote. Prin placate 
pe ziduri și prin mijlocirea pressei să se invite tote a- 
cele persăne, care se credă capabile d’a fi ofieeri la 
glăte, anume la toți foștii oficerî, ca să caute a obține 
locuri de oficerî în glâte. Municipiile au să cuprindă 
într’o listă pe cei cari se anunță și operaiuiă să-lă pre- 
sinte ministrului pănă la 23 Februarie.

—x—
Adunarea comitatului Făgărașu hotărî stricta ținere 

a repausului de Duminecă și in legătură cu acesta, ca 
tăie prăvăliile să fiă închise dela 10—4 ore. Pe când în 
Făgărașu s’a observată hotărirea, în comunele din co- 
mitată se țineau tergurl săptămânale in totă forma. In 
urma unui recursă cătră viceșpană, s’a hotărîtil în adu
narea generală: prăvăliile să fiâ închise Dumineca dela 
10—11 ore.^NicI acăstă decisiune nu s’a observată, decâtă 
numai în Făgărașă. Ună membtu aiă gremiului comer
cială recurendă la ministru, acesta trămise recursulă la 
viceșpanulă spre a lua o hotărîre. La însărcinarea sol- 
găbirăului, gremiulă comercială primi ordină: ca după 
legea industrială tiSte afacerile și prăvăliile să fiă închise 
Dumineca; contravenienții se pedepsescă <u amendă pănă 
la 100 fi. Deorece inse in legea industrială nu esistă o 
astfelă de disposițiune, gremiulă comercială s’a adresată 
ministeriului, cerândă să ajute in aceslă privință. 0 lege 
generală pentru ținerea repausului de IDuminecă ar fi 
necesară.

—x—
Comitetulă din Clușiu ală societății „Crucea roșiă“ 

întocmesce la clinica hirurgieală de acolo ună cursă de 
4 - 6 săptămâni pentru îngrijitore de bolnavi.

—x—■

Kulturegijletulu ardeleneștii bate mereu apa’n piuă. 
Comitetulă sa ocupată în ședințele din urmă cu vechea 
ideă favorită, cu cestiunea grădiniloră de copii. După 
părerile comitetului, care vede că n'o mai pgte scdte la 
capelă in nici ună felă, familiile unguresc! din Clușiu 
să-și trimetă copii lorii la institute de învățămăntă din 
afară și să-i interneze la familii nemaghiare, er in

schimbă acestea să-și dea copii 'oul in familii unguresc! 
din Clușiu ca să învețe limba unguresc:!. S’a nunnlil 
o comisiutie, care să laiă propuneri pentru practica e- 
secutare a acestei idei — Așa credo „patrioții" că voră 
deslega nodulă - gor liană — adecă, pardonă. Iviitur- 
egyletisth !

In Brașovu se va face recrutarea în luna lui 
Mărtie.

—x—
Sub titlulă Censura ungurescă, „Roinânulă» pu

blică urmăiorea scrisore: „Domnule Directoră! Trimi- 
țendă pentru subscriitorii mei din Baia-Mare in Ardeală, 
sub bandă și recomandate, 6 volume din «Fata dela 
Cozia», scriere eminamente literară, mi-se răspunde de 
oficiulă poștală din Nagg-Vdrad, in urma reclaniațiunii 
ce am făcută, că scrierea mea s’a confiscată și depusă 
fribunaleloră; acăsta incă din Octomvre anulă trecută 
și fără ca pănă acum să se fi luată vre-o hotărîre. Mă 
credă datoră a denunța faptulu pressei române, spre a 
se se, că nici convențiunile poștale nu se mai respectă 
de grațioșii noștri vecini unguri, și că cetitorii și scrii
torii polă considera de aci înainte ca pierdute cărțile 
ce voră trebui să fie încredințate spre transportare pos- 
teloră ungurescl. — Decă adevărată e și acesta, între- 
bămă pentru a treia ora: eu ce obrază se mai gereză 
șovinișlii ca liberali?

— x—
Aprinderea de plumâni seceră și acum jertfe prin

de Românii din Cohalmă. In cursă de 3—4 săptămâni, 
cu totă ajutorulă medicului, peste 50 de copii au rămasă 
orfani. Suntemă informați, că unii încercă a combile 
acesta b >lă bendă rachiu tare cu piperă. Să se fere.scă 
bolnavii de ună asemenea .medicamentă."

—x—
Certificate medicale pentru cei obligați la servieiulă 

militară, anume pentru cei aparținători armatei și hon- 
veijimei, cari pe temeiulă acestoru certificate au să fiă 
liberați dela esercițiulă de arme, trebue — amăsurată 
unui cerculară adresată de ministru de interne jmisdic- 
țiuniloră — să se compună de medicii comunali in formă 
clară .și se conțină o descriere precisă a felului, gradului 
și cursului respectivei băle.

—x —
Societatea academică „România-jună» din Viena 

și-a alesă pe anulă administrativă 1886—1887 ntmă- 
torulă comitetă.■ Președinte: Aureliană C. Grigoroviciu, 
studentă in medicină. Vicepreședinte: Aureliană C. 
Popoviciu. studentă în medicină. Secretarii! l-iu : Vasile 
Bologa, studentă în filosofiă. Secretariu Il-lea: Fran
cisco Besanil. studentă forestier. Casieră: Nicolae Hac- 
manii, studentă in medicină. Controioră: Victoră Itoșca 
stud. în medicină. Bibliotecară: Ilie Beu studenții în 
filosofiă. Economii: Constantină Brăileanu, studentă fo
restieră. In comisiunea literară: Virgilă Onițu, studentă 
in tilosoliă, George Stolojanu, stud. in filosoful. Demetriu 
Axente, studentă in medicină, Valeriu Rusu. studentă în 
filosofiă. In comisiunea revgdgfore : Pavelă Oprișa, stu
dentă în filosofiă, Dumitru Popoviciu, studentă în medi 
cină, Isidoră Bodea, studentă in medicină.

— x—
O dovadă de cultură n:-a dată erl, Vineri, di de 

tergil de săptămână in Brașovă, ună Săcuiu. Cumpă
rase ună cală cu 50 fl. și in strada negră vru să-lă 
ducă la puță să bea. Calulă spăriându-se, nu putu fi

dusă la apă. Săcuiulă nu se gândesce multă, pune 
mâna pe ună peiroiu și isbesee cu elă calulă in capă, 
care cade josă mortă. — Să mai ijică lumea că Kultur- 
egyletulă n’are temeiu d’a fi !

—x—
Ună comitelă constatatorii din 5 membri va aran- 

gia in 2/14 Febr. a. o. in Roșia de Secașiu ună bală în 
sala scolei confesiunale gr. cat. din locă în favorulă a- 
celeia. Intrarea de personă 1 fl. de familie 2 fl Incepu- 
Iulu la 7’/a ore săra. Cină grătuită. Ofertă mărmimOse 
se primescil cu cea mai mare mulțămită și se voră chita 
pe calea publicității.

—x—
într’o cârciumă din Luna săsiscă, ajunse lucrulil 

la bălaiă intre Martin Bocs și între patru flăcăi, în cur- 
snlu căreia Bocs fu omorîlă cu ună cuțită, care-i pă
trunse inima. Făptuitorii, fugindă, fură aflațl de pro- 
tosolgăbirăulă Nicolau Popă din Gelău și predați la 
Clușiu.

—x—
Br. Alessani, guvernatorul Bucovinei, a murită 

la 27 Ianuarie săra, în urma unui atacă de apo- 
plexiă.

—x—
Ună mare numără de studenți ai facultății de me

dicină din Bucuresei au mulțămită d-lui Sturza, tjice 
„Romftnultl,» pentru aducerea ca profesori la acea fa
cultate a d-loră Doctori Asachi și Babeșiu.

—x—
Societatea „Carpații', secția II Brăila.’ dă astă seră 

la 31 lanuariu v 1887 o convenire în sabinele «Rally.* 
Inceputulă la 9 ore sera precisă. NB Ddmnele potă 
merge în toaletă simplă; costumulă națională se preferă. 
Intre danturile obicinuite se voru juca: «Romana». «Hora 
Bucovinei," «Romanulă* și „Mure.șanca".

țliarulu francesil „Gaulois" publică caleululă unui 
bărbații financiară, după care discursulă lui Bismarck 
seu mai corectă cjtsă nesiguranța ce domnesce în pri
vința răsboiului a costată bursa din Parisă dela 14 la
nuariu pănă la 4 Februariu 1800 tnilione.

Alba lulia, 10 Febr. 1887.

Domnule Redactoră! De doi ani filiala „Kultur- 
egylel«-ului din localitatea nostră, încercându-și puterile 
ca prin baluri să-și câștige venită pentru scopulă șovi- 
nistil. totdeauna a făcută fiasco, fundă împreunate încer
cările ei cu deficite subsecvente.

In anulă acesta omenii din fruntea acelui eomitetă 
— compusă mai alesă din dmenl de diferite seminții, 
der luptători pentru idea de cucerire — șl-a luată ună 
avântă ne mai auijitil de indrăsnețtl împreunândfi balulu 
Kultureggletului cu acela alu „Crucii roșiă“ și impăr- 
țindă venitulă intre cele două scorniri contrare, ce nici
decum nu se uneseu. Ei voieseă cu sila a turbura pacl- 
nica prosperare a unei instiluțiunl filantropice, la care 
toți cei cu dare de mână ară dori a contribui, der nu 
voeseă ea banulil loră să fiă în parte folosită pentru 
Kuiturcgylet în detrimentul^ nemului loră.

Nu pricepemă cum se pdte concede ca astfelă de 
amestecări sg fiă posibile, și cum voră pută escusa aran- 
giatorii aceslă ofensă făcută scopului măreță ală Crucii 
Roșie. Publiciilă din locă și mai alesă cercurile militare 
simtă indignate de acestă apucătură — și ar fi timpulă 
ca astorfeliu de apucături stângace sg li-se pună capglă

FOILETON U.
Vieța municipala în Dacia.

(Conferința d-lui Gr. Tocilescu ținută la Atheneuîii 
din Bucuresei.)
(Urmare și fine).

Sacerdolulă celă mare se numia : Sacerdotu încoro
nată alu celoru 3 Dacii.

Augustales erau ună felă de preoți, cari organisau 
sărbătorile publice și cultulă, câte unulă de fiăeare orașă.

Aveau ună felă de consiliu de șese seviri augus
tales, mai alesă hberțl, cari corespundeau clasei ei-uestre 
dela Roma.

In eapulă municipiiloru duumviri seu quatorviri, 
cu atribuții administrative, ca primarii noștri, și se pare 
că aveau și însărcinarea judecălorescă, insg n’avemă des
tule isvore ca sg afirmămă acesta.

Ediles erau însărcinați cu poliția pieței, a edificiiloră. 
cu grânele. etc.

Apoi era casierulă municipală: questor.
Toți făceau parte din decurion, ună felă de senală 

provincială ce se numia: ordo decurionis, compusă din 
100 de membri, după censă. Ei alcătuiau clasa politică 
și ca intermediară între dânșii și plebe, care nu da cen-ă 
și nu intra in Senată, erau augustalii.

Rolulă de primară era în mare cinste, căci chiar 
împărații primeu sg fiă aleși primari în cutare seu cutare 
orașă și trimeteu acolo ună locțiitorii, ună praefectus, seu 
alegea pe o personă de încredere de acolo. Astfelă der 
când vom găsi pe pietre praefectus, vom sci de ce e vorba.

Se puteu cumula și la ei funcțiuni. La Apulum 
era o coloniă și ună municipiu. Se găseșce scrisă că 
cutare era funcționară în amândouă. Ceva mai multă: 

Se vede că funcțiile sacerdotale nu te împediea se cu
mulezi funcții civile.

Erau apoi Patronii. Ftă-care orașă avea patronulă său. 
Acesta se rapâitâ la origina clientelei (clientes) dela Roma. 
Acolo în vremile de tulburare fiă-care omă mai săracă, 
mai de josă. căuta pe cineva să-lă apere înaintea jude- 
eătoriloră. ei<. Unu patronă avea mulțl clienți. Așa și 
orașele avendă nevoiă de apărare alegă ună protectorii, 
care de multe ori era dintre omenii însemnați dela Roma.

In Dacia găsimă colonii și municipii.
Sarmisegetuza, Napoca (Clușiu:, Tierna (Brașovu), 

Malva (Celei) erau colonii.
Tibiscum (Caransebeșă), Porolisum (ai)i Moigrudă) 

erau muniepiii.
La Apulum era și colonia și municipiu.
Drobete (T. Severină) era considerată ca municipiu
Romula a fostă municipiu și pe urmă coloniă. 

S’a discutată multă vreme unde o fi fostă așezată acestă 
orașă. Lauriană betrânulă dice că la sătulă Pinu, alții 
la Cămpulungă, la Grădiștea; der acolo era numai lagără. 
Anulă trecută s’a descoperită la porta Câmpulungului o 
inscripția, care ij'cea, că Filipă Arabulă a pusă la 248 
să se rădice didurile'cetății și a făcut’o din municipi coloniă

Potaisa a fostă întâiu ună vicus iângă Napoca, pe 
urmă s’a făcută municipiu și apoi caloniă.

Deosebirea dintre municipii și colonii era că mu
nicipiile aveau mai puține drepturi decâtă coloniile, -și 
in municipii erau quatorviri, pe când în colonii duumviri. 
Acesta insg numai in Dacia, căci în Afiica, de pildă, era 
contrariu.

Acesta este organisația municipală a Daciei
Conferențiarulu, nepermițendu-i timpulă, a lăsată 

la o parte espunerea modului cum erau date funcțiile, 

eerculă loră, raportulă între duumviri și ordo și ală 
acestora față de guvernaloră, atribuțiile guvernatorului etc.

Se grăbesce der a încheia: Scopulă pentru care 
Dacia a fostă cucerită a fostă atinsă. Traianft vrea sg 
facă ună bulevardă în contra barbariloră. Ea s’a arătată 
demnă în râsboiulă Marcomaniloră, când chiar împg- 
ratnltl vine ia luptă. Fronto era guvernatoră și ală 
Moesiei și ală Daciei. Decă acesta n'ar fi fostă cucerită și 
s’ar mai li sculată Dacii, chiar de atunci s’ar fi sfîrșită 
ui imperiulă sine fine. Der pentru că în acestă parte 
era întărită imperiulă. a putută sg reviste. De?ă Marcu 
Aureliu ar fi putută sg facă Germania și Sarmația, sâu 
ceai puțină pe a'-esta, provincii romane cum era Dacia, 
căderea imperiului de apusă nu s’ar fi putută face. Era 
pole mai bine, era pote mai râu.

La 255 se părăsesce Dacia, eăd cea mai nouă in
scripția e dela 254 Vieța municipală se stinge Deci 
de atunci și până în secululă XIII n’a fostă viață muni
cipală și când apară Romănii, ei numai păstreză nimieă 
din vechia organisare romană Civilisația romană însg a * 
rgmasă în tote.

La Oitiiză, ia. trecătoare era ună laggră romană, 
erau ducii limitanei. adică mieî generali cărora li sg dă
deau moșii, cu condițiă ca ei să’și facă soldați și sg a- 
pere în acea parte. La 1490 găsimă o diplomă a lui 
Corvinil prin care ni se arată acolo la Oituz aceeași 
organisațiă și astăijî Ioni aceeași este. (???) Iată cum 
s’a petrecută vieța romană.

Orl-ee s’ar cjice, îniheiă conferențiarulu, dâcă nu 
credemă nimica din cele de multă trecute, curcanii noștri 
trebue sg ne încredințeze, că n’a greșită Traiană când a 
colonisată Dacia! ..

(„România.") Gheorghe dela Plevna.
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Convocare. Adunarea generală a Asociațiunei pen
tru sprijinirea invățăceiloră și sodaliloră români mese
riași se conchâmă prin aceste rânduri pe Duminecă 1 
.13) Februariu a. c. la 3 ore d. pr. in sala de desemnă 
dela șcălele românescl. Fiă-care membru și fiă-care 
domnă, care semte necesitatea de a lucra să se lățâscă 
meseriile intre Homftni suntă rugați a lua parte la adu
nare.

Obiectele voră ti: a) raportulă comitetului, h) pre
darea fundațiunei nemuritoriloră soți Mihailu și Elisa 
Stroesco și raportulă cusurului; e) raportulă comisiunii 
asupra acestoră rapărte ; d) alegerea unei comisiunl pen
tru înscrierea membriloră noi: e) propunerile comitetului; 
f) fiesarea principieloră despre fructificarea fondului și a 
fundaliunii Siroesco: g) fiesarea sumeloră de ajutâre și 
remunerațiuni și h) bugetulă pentru anulă 1887.

Brașovă, 12 (24) Ianuarie 1887.
B. Baiulescu, președ.

Mulțămită publică. — Comitelulă asociațiunei pen
tru sprijinirea invățăceiloră și sodaiiloră români meseriași 
aduce prin aceste rânduri mulțămită publică prea Snma- 
țiloră Domni și Dămne, cari au contribuita pentru vest
minte copiiloră români meseriași anume : Ilustrei familiei 
Mocioni, care a donată 5 fl., Domniloră nepoți 1). Eremias, 
pentru șeașe lenduri da haine, D-lui Grigorie Brea pen
tru 5 fl., Doamnei Eufimia Kerls pentru 5 II., D-lui Ni- 
colau de Șuștai preș, in pensiune pentru 3 fl., D-lui Dr. 
Avr. Tincu pentru 2 fl., D lui Ioană Aronă, invățătoră 
penlru 1 fl., D-lui Ștefană Olleanu, măsară pentru 1 fi. 
și D-iui Ioană Săbădeanu pentru două păreclu de ghete 
și căciuli.

Primescă acești Domni mulțămită cea mai cordială! 
Din ședința Comitetului ținută în 15/27 lanuariu 1887.

Burt. Baiulescu, Dr. 1. Bozoceanu,
preș. notară.

chiar dela locurile mai înalte, căci cetățenii suntă aduși 
in confusiune, și nu se pdte concede, ca pentr'ună in
stituia nepopulara să sufere instituțiunile umanitare.

Suntă de reprobată aceste porniri și ne mirămă, 
că ac-estă amestecare au cutezată a-o face chiar in a- 
acâstă localitate, unde avemă mare lipsă de a ne trage 
bine sema m a-utelă de ataceri. taci avenul de față 
ună publică însemnată mmtăresca, căruia .-se eauseză 
cea mai mare perplexitate cu de aceste apucături.

Șovimsmuiă puțina va folosi, și urmarea numai 
aceea va li, că cu timpuiă și cele mai trumose îndemnuri 
spre ajutorarea scopurilorO umanitare se voră face ilu- 
soiic. Decă acesta e unulă din scopurile celoru dela 
Kulturegylet să o spună pe față, ea se se scie și mai 
bine cine suntă și ce voră. Adevcru/ii.

!»r lângă Regbinulă săsescii. lanuariu 1887.

Domnule Redacioră ! Pentru a ilustra încă cu câ
teva date epoca de „fericire" în care trăescă locuitorii 
de adi ai Ungariei, Vă rogă dați-mi voiă să amintescă 
in colonele acestui prețuita diară unele evenimente să- 
virșile prin părțile noslre, despre cari, deși cam târdiu, 
speră că voră fi bine-venile, decă nu de alta, der celă 
puțină pentru ca urmașiloră noștri să le păta servi de 
ană indreplariu spre a-și pute face o idea de-pre fatali
tățile timpului in care arnă trăită noi.

E vorba de executori. Pentru a pute scote de pe 
poporă darea și alte competențe erariale de pe Jtriluniulă 
ultimă ală anului trecută, eseculorii aceștia și-au înce
pută meseria Iotă încă din 16 Decemvre. In Târgulă 
Mureșului, Reghinulă săsescă și alte orașe și opide din 
comitatuiă Mureșă-Turda se vindeau cu toba in fiă-care 
di de mărturiă -adecă in tiăcare Joiă, incependu de di- 
mineța dela 8, pănă sera la 4 6re — feliuritele zăloge 
ale nefericițiloră contribuabili. Vaci trumose de-a făta, 
cari erau prețuite in 35—45 II., se licitau eu 10—12 11. 
Așa de exemplu singură numai din comuna Idieelă s'au 
vândută cu toba in c}ma de 23 Decemvre mai umile vite 
Iote in prețuia bagatelă de 200—250 fl.. cari vile decă 
le-ară li vândută proprietarii loră din mână liberă ară 
fi ajunsa cela mai puțină la prețuia de 6—700 fl. v. a.

Decă afară de ;nenumăratele aruncuri și de loto 
soiula de dări—cari în mânia crisei de a (fi financiare din 
<fi in cji totă mai mari se facă—dăcă, dică, pe lângă toie 
acestea sarcine și greutăți se mai aruncă pe o comună 
și câte-o perdere prin licitațiune de câte 4—500 fl. pe 
ună singură cuartală ala anului, atunci cugelați-vă, unde 
o să ajungemO ?... Câtă pentru haine, cum de es su
mane, șerpare etc., apoi Iot ă feliulo de instrumente eco
nomice, cari pentru omă sunta de neapărată trebuință, 
— nici amintire nu facă. Ajungă a spune, că aceste 
s’au vândută mai pe nimi ă. Evreii făceau cu aceste 
mai cu semă ună «geschălt» nespusă de mare, căci creș
tinii parte din lipsă de bani, parte din compătimire nu 
se îndurau a lua parte la asemenea speculațuni fatale.

Broletariatulă populațiunei cresce inspăimânlătoru, 
der luxulO domniloră din Pesta nu dă ’ndărătă nici de 
cum; țâra piere, er ei beți de .patriotisme» se răsfață 
în dulcile visuri ale maghiarisărei, danțândă și arangiândă 
baluri pentru ■ Kulturegylet"! Unde s’ar potrivi mai 
bine ca aici proverbulă românescul „Casa arde, baba se 
peptănă!’ Alundu.

Efectele îuaghiaristlrei.
.Pozsony — patru minute!“ La granița vestică a 

Ungariei s’a întâmpiniă tjilele trecute ună casă forte 
hazliu. La 2 Februariu avea se se arangeze in Pojonă 
und concertă in favorula monumentului maestrului Hum- 
mel, unu fiiu ală acestui ora.șă, și puterea atrăgâtore a 
acestui concerta avea să fiă renumitulă virtuosă în vio- 
lină Augustin Wilhelmi, care a fostă invitată anume 
spre acesta scopă la Pojonă. Trenulă accelerată din 
Viena trece prin Pojonă chiar la 5 ore după arnetjl. 
Comitelulă arangiatoră aștepta pe Wilhelmi pe perron. 
Acesta insă nu s’a coboritu. Trenulă trecuse mai de 
parte; domnii din coinitetu priviau surprinși unulă la 
celalaltă, discutau neliniștiți și nu aflaseră în sfîrșită altă 
expedientu, decâtă să se reînlorcă în orașă și se abdică 
concertulă in cesulă celă din urmă, pe ună timpu, când 
sala cea mare dela casa sfatului începuse a se umplea 
cu elita publicului cunoscătoră de arte din Pojon, âr ma 
estro Wihelmi? — ședea in trenă și mergea mai departe 
in direcțiune cătră Budapeșta. Elă a aurită strigendu 
stațiunea „Pozsony!11, der și-a gândită: „Ce naiba, abia 
Pozsony, ași dori să tiu odată in Pressburg!“ țEra năcă
jită artistul0, se puse âr in colțulă cupeului și merse] in- 
nainte. Stațiune după stațiune urma. In Galonya in 
sfirșit totuși ’i-se păru artistului pre lungă calea; întrebă 
pe conductoră și acesta ii desluși, că Pressburg insemnă 
incâtva și Pozsony. Se coborî artistule, se puse in co
respondență telegrafică cu comitelulă arangiatoră din Po
jonu și sosi cu trenulă accelerat, ce veni din Budapeșta 
la 8 ore seara in Pojonă. Concertulă s’a ținuta apoi 
Dumineca trecută.

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

CAPSTADT, 11 Februariu. — Soirea ofi
ciului „Reut.er11 : Comercianți sosiți din interio
rul ii țării istoriseseu, că esploratorulu africană 
Holub, împreună cu soția și cu suita sa, a fostu 
omorîtu de indigeni.

PARISO, 11 Februariu. — Camera a lio- 
tărîtii să discute legea militară numai după dis- 
cuțiunea dârei pe cereale.

ROMA, 11 Februariu. — Camera s’a amâ
nați! pănă după resolvarea crisei ministeriale.

SOFIA, 11 Februariu. — Poliția a arestată 
o femeia, anume Papasoglu, care venise la Sofia 
ca se încurce oficerl în complotu contra guver
nului. La ea s’au găsitu hârtii compromițătdre.

BUCURESCI, 12 Februarie. — Sgomotele 
despre o râscdlă în Dobrogea simtă neadeverate.

SOFIA, 12 Februarie. — Pretențiunea lui 
Zankoff, d’a se încredința portofoliul^ de răs- 
boiu unui generală rusă, a fostu respinsă de gu- 
guvernu.

ROMA, 12 Februarie.— „Opinione“ anunță 
că la sfatulu imanimu alu miniștriloru demisio
nați a fostu însărcinatîi pe Robilant. cu formarea ca
binetului. Totuși e îndoielft, că Robilant va 
primi acestă misiune, în care casă acesta ar 
trebui să desemneze regelui personalitatea — căreia 
ar fi să i se’ncredințeze formarea cabinetului.

DIVERSE.
NccrologS. — Subscrișii cu inima frântă de durere 

insciințeză durerosa perdere a multa iubitului loră dulce 
tată, trate, socru, moșiu și unchiu: Canditii Moldovanii, 
parochă gr. orientală în Totoiă. asesorulă scaunului pro- 
topresbiterală, membru ală comitetului comitatensă și ală 
Associațiunei pentru literatura și cultura poporului ro
mână, care în 8 Februarie n. după lungă suferință a 
încetată din viâță în ală 75 ană ală vieții și 40-lea ală 
preoției. Rămășițele părintescl ale neuitatului defunctă 
s’au aședată spre repausă eternă în cimiterului din co
muna Toloiu in 11 Februarie.

Fiăi țărîna ușoră și memoria neuitată!
Paulă Moldovană, șefă în minist. de finanțe ală 

României cu soția nată Paulina Paulă. Georgiu Moldo
vană, capelană gr. or. cu soția Maria. Paraschiva Mol
dovană, cu soțulu Ioană Popă preotă gr. cat. Totna 
Moldovană, cu soția Maria, proprietară. Maria Moldo
vană, cu soțulă Ludovieă Andreiu not. cercuală, ca fii, 
gineri și nororl. Ioană Moldovană. oficială în pensiune, 
cu soția Maria. Maria Moldovană, cu soțulă Nicolae 
Ghirilă. Ecaterina Moldovană, cu soțulă Laurențiu Pui- 
conă. Raveca Mo'dovană, văduva Giurca, ca frați, 
surori, cumnați și cumnate, luliu Moldovană cu soția 
Florica, doc. gr. or. Eiisabeta cu soțulă Georgiu Plesia. 
losifă, Ioana, Victoria. Ludovieă, Maria, Ioană, Paras
chiva, Aurelă, Pavelă, Ioană. Candită. Victoră și Con
stanța Moldovană. Carolina cu soțulă Aronă P. Batacuiu. 
not. cerc. Creștina cu soțulu Nicolau Munteanu preotă 
gr. cat. Lucreția, Emilia și Silvia Popă, Silviu, Netti, 
Lucreția, Eugenia și Ladislau Andreiu, ca nepoți. Liviu 
Andreiu, Ulpiu Traiană, P. Batacuiu, Lucreția Pleșia, 
ca strănepoți.

** *

Mama vitregă. — O crimă îngrozităre s’a comisii 
in lași. Etă amănuntele primite de >Lupta» : Femeia 
Sofronia Brandelu de >28 ani, Româncă din Bucovina, 
trăia cu locuitorulă Tănase Hinea din cătuna Lețcanii- 
veehl, corn. CucutenI, jud. lași, care avea dela femeia 
cea d’ânteiu doi băețl și o fetiță. Femeia Rrandelu avea 
obieeiu de a bate forte desă pe fetiță, care n’avea decâtă 
versta de 3 și jurn. ani. Ii era urită peste măsură, nu 
putea s’o sufere; ea singură a declarată că Duminică în 
18 ale curentei a bătut'o cu o bâtă, și picândă josă de pe 
ladă ună fundă, a luată și fundulă și a dată in ea. După 
ce a bătut’o, s’a suită pe cuptoră și fiindcă dânsa ’șl 
trăgea greu sufletulă a chemată pe o ]vecină, Maria, fe
meia lui Pavelă Sandu. Totă in acea di o mai inștăcase 
de barbă și o trântise de pată; biata copilă nu mai trăi 
multă, scăpă de suferințe, peste unu ceasă.. muri Unulă 
din cei doi frați — mici amândoi — ai copilei, întrebată 
fiindă ce scie, intre altele răspunse; „Nu sciu de ce ne 
bălea acestă femeiă!“ Aflămă că „acâstă fenftiă" e tri
misă înaintea judelui instructoră pentru faptulă de loviri, 
cari au causată mortea. Judele instructoră a dată ună 
mandată de arestare contra ei.

** *
Uită politică originală. — In 26 lanuariu muri in 

Parisă in ală 88-lea ană ală vieții o bisară aparițiune a 
vieții publice M. Adolphe Bertron, careie se înfățișa la 
tote alegerile, dela anulă 1848 îneependă, ca nestrămutată 
• candidată aiă omenirei." Acest omă bisar desvoltă in anulă 
1848 sistemnlă său politică, care nu cunoscea decâtă numai 
două partide, acea a «umanității' și a „neumaniiății," 
într’uuă placată afișată pe piața bursei, în care proclama 
dotninațiunea „întregirei f'emeesci a ființei supreme.» La 
alegerile de deputațl in anulă 1857 repeți această nebu
nia și afișă in to'e părțile imense placate electorale cu 
fotografia sa. Gandidatulu omenirei voia să ’și tmpartă 
prospectele sale chiar și pe stradă, ceea ce avu ca ur
mare arestarea sa, dedrece nu poseda licența de colpor- 
tagiu. Elă stătu inchisă 20 de dile și abia in <|iua după 
alegeri fu liberată. Prin acesta trebui să renunțe la 
plăcerea de a vota pentru sine însuși și afară de cele 
10 voturi a întruni unulă mai multă. In anulă 1863 se 
înfățișă Bertron ca singurulă candidat al partidei sale in tote 
cercurile electorale din Francia și inundă țera cu programele 
și afișele sale. In iote departamentele fu înregistrată acâstă 
candidatură in modulă prescrisă, numai prefectulă Seinei 
interiore găsi cu cale a nu o face. Bertron, carele era 
omă cu avere, voia să ia ună trenă separată, ca să in
tervină pentru dreptulă său. Totuși trebui, să renunțe 
la acesta, deorece sosise efiua alegeriloră și ar fi fostă 
prea târdiu. In celelalte 88 departamente întruni Ber
tron aprope 1000 voturi pentru sine. In Parisă votara 
102 alegători pentru elă. Er la alegerile din 1871, 1875 
și 1881 se înfățișă erășl ca candidată. Când ună cjiară 
îlă declară „nebună» elă ceru delajudecătorii satisfacere, 
și pe lângă acesta sentința să se publice de 100 de ori 
în tote diarele parisiane și de 365 de ori în (fiarele din 
departamente. Decisiunea judecătoriiloră , prin care i se res
pinse cererea, părea a arăta, că este permisă a nu ju
deca pe Bertron de omă seriosă. De atunci trăia elă 
retrasă și ocupată eu agricultura pe proprietatea sa nu 
departe de Sceaux.

* * *
Deslegarea unei probleme premiate. — In făia săp

tămânală din Berlină »Eeho« apăruse acum câtva timpă 
următărea întrebare umoristică: ,Ună tînără îngropată 
în datorii mai are credită la creditorii săi, pentru că mi
reasa e dispusă a plăti din zestre după nuntă datoriile. 
Părechia cade curândă înaintea cununiei in apă Ună 
creditoră sgârcită dintre cei mai principali trece din în
tâmplare pe acolo, sare in apă și scapă: pe cine mai 
înteiu și de ce ?“ Acestă problemă a găsită fdrte mulți 
părtași la deslegarea ei, și foia primi o mulțime de des- 
legări mai totă cu aceleași înțelesă, care să potă împărți 
în trei grupe. Cea dintâiu declară: „Creditorulă scapă 
pe ginere, căci miresa ca pește cu soltfi de aură .trebue 
să scie înota." Cea de a doua deslegă: „Scapă pe mi
reasa, căci fără de ea șade mirele imediată erășt pe us
cată." Cea de a treia dădu următdrea deslegare : „Mai 
ânteiu scapă pe miresa, căci destrea ei ține pe tînărulă 
bărbată pănă după nuntă deasupra apei.» Aceste trei 
deslegări părură comisiunei examinâtfire deopotrivă bune 
și toți aceia cari au trimisă una dintre acele deslegări 
intr’o formă corăspunfjătoră restrânsă, se socotiră între 
cei mai puțină recompensați, totă aslfelă sună și ună răs
punsă sosită din Hamburg: „Principalulă creditoră scapă 
mai ântâiu pe ginere, fiindă că pe acesta îlă apasă în 
josă povara daloriiloră sale.» Trebui in fine ca sorțulă 
să hoiărească și premiulă ilă căpătă Dr. W. Hoffmeister 
din Insterbury, ală cărui răspunsă este următorulă: Mai 
ântâiu scapă pe miresa, căci elă șade deja pe uscată și 
(jestrea ei ilă ține deasupra apei.» S’au trimisă câștigă
torului 20 mărci printr’ună mandată poștală.

Editoră : Iacobă Mnreșiann.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșianu
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Oarauln '* huria do Viena
din 11 Februariu st. n 1as7.

Renii de aura 5“, . . . 96 80 
Renta de hârtii o1/, . . 87 20 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare........................146 50
Amortisaxea datoriei cii-

lorfi ferate de ostă ung.
(1-ma em isiune) ... 96 60

Amortisarea datoriei câi-
lorfi ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 104 —

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 11450 

Bonuri rurale ungare . . 104.10 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

............................ 104.20 ....
Bonuri cu cl. de [sortare 104 2t) Mărci 100 împ. germ. . . 62 89 
Bonuri rurale transilvane 104 20 Londra 10 Livres sterlinge 12810

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

vină ung........................ —. -
împrumutul^ cu premiu

ung....................................116.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului 119 50 
Renta de hărtiă austriacă 7815 
Renta de arg. austr. . . 80 25
Renta de aură austr. . . 109 50 
Losurile din 1860 . . . 132.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................847 —
Act. băncel de credită ung. 270.50 
Act. băncel de credită austr.297.60 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ..... 6.02

Cursulu pieței Brațevu
dl» 12 Februariu st. n. 1887.

Bancnote romănesei . . . Cuini 8.45 Veud. 8.47

Argint romanesc . . . . . . ■ 8.42 • 8.44

Napoleon-d’ori................. . . • 10 07 10 10

Lire turcesc!..................... 11.48

Imperiali......................... . . • 10.45 . 10.48

Galbeni.............................. . . • 5 97 . 6.02

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

Ruble Rusesc!................. . . » 116.— . 117.—

DiscontulO . . . » 7—10°/8 pe ană.

Pischinger-Torte,
o tortă, care a câștigată înalta recu
noștință a Maiestății sale Reginei și 
care, nefiindu întrecută în calitatea ei 
escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin
deni, se găsesce în fie-care di prdspătă la 

Emil Porr, băcănia la steua 
roșia.

Depositulu principală: Oskar Pi- 
sehinger.) Viena, Brigittenau.

1
sanâ in w 

-șl pre- ® 
eu căr AX

AX
XX
XX 
XX

1

?.‘v: ’K- iÎ sfriif'iR-

Umedeala, frigult, nu superă!
-= Numai fl. 1.85. S-=

Pentru Dămne. impermeabile, căldurose, durabile și
in adevără admirabilă de elline sunlă 
din nou inventatele și renumitele

JACHETE 
(Burger - Jacken) 

țgsute desO și cari se potrivesefl forte fruinosu 
pentru Domul, Demne, băețl și fete.

Tote cu prețulO egală de numai fl. 1.85 
bucata.

Aceste
orl-cine celu 

cafeniu, drapu,

*
Pentru Domni:

ii•

e

CAFEA, CEAIU etc.
in 3 minute!

CelO care doresce aprdpe momentana in 
timpulă celu mai s< ur'O de 3 minute ca sS- 
paie fără mașină de bucate, fără lemne .seu căr 
buni eafeuă, ceain, triplară ouă ele să comande

Aparatulu de fiertu cu spirtu
a„RAPID

prețulQ egală de numai fl. 1.85

Jachete renumiLe suntu pentru 
mai indispensabilă și necesaru 

______ ____ __ _ __  ... ___ T __ r -, bordeaux, civitu și negru. Cine 
posede o asemenea Jachetă este celă mai bine apărată contra frigului, căci iiindu elastice, 
se lipesc» ile orl-ce formă a corpului, ineii' 
ldre de neprețuită pentru lie-care oiuu. — 
află pentru dame încă doue soiuri:

Din lână Zephir lină
numai fl. 2.85.

vestmântă, și se află în colorile: surii.

■ un o căldură egală a corpului și suntu de va-
Afara de cele menționate cu fl. 1.85 se mai

Lână Zepliir blănite
nnmai fi. 4

dccă statura e mare, mijlocia seu mică 
contra rambursă numai de 

t’seiulungslians in Wien

Ca mesură este suficienta a ureta 
Se trimită Veritabile

Julius Fekete, Yer
V . Hundsthurmerstrasse 18,59.

#r? i'e ÎV* ’î V
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Minunea vienesă xx
pe lârâmulu industriei de cesornice cu pendulă, ^y

Numai fi. 2.50
costă la mine de astădi încolo unu W

(gesornicu cu pendulă | 
escelentă, regulată de sine luminătorii. cu aparată pentru deșteptată și X( 
sgomotă, cu două glonțe (funți) bronzate, pendulă și cele aparținetore. XC

Aceste cesornice pompdse și escelente suntă montate în pervasurî 
rotunde, frumoșii colorate, imilândO lemnulă de nucă, de abanosă său pali- 
sandru, o podăbă pentru fie-care salonă. 
neză noptea ca luna

și atragi atențiunea, 
mirabilă de eftine se

i
Numai

fi. 6 50

Pentru tabla cu cifrele ce Inmi- 
fără adausO de nici ună materială dau pentru

10 anî garanția
că aceste cesornice minunate, escelente și totuși ad- 
află singură numai la mine bune și veritabile 

Afară de acestea dau cu
ună eăsiirnieă roniontoir. siiprafinu Argintiî-Niekel, de întorsa fără cheiă- 
cu mechanismu de Nickel adevărata, regulata, punctuală, câsornica nedis, 
tructibila, arătânda secundele. Numai fl. 6'50. mai nainte a costatu întreita.

Trimiterea în provincia se face cu rambursa post., seu triinițendn-se prețuhl înainta» prin 
Exportliaus Fekete, Uhren-Depot, 

Wien, V. Wehrgasse Nr. 13 59.

Nr. 20 887.

introdusă de mine și patentată in tote statele, cu 7 flăcări ce se pofti regula, 
fabricația suprafină este o podăbă pe tiă-eare masă, practieO-înlesnitorQ și 
oftinu, de ore-ce eu spirttî de aprope 1 er se pote prepara cafea seu ceaiu 
peutrn 9 cești. Manuarea ușură de totă, fără periculă, fără fitild, fără fumă. fără 
mirosă. Pentru omeni priva[i, familii restaur. și cafen. în adevără indispensabilă !

1 Rapid, aparatfi de (iertă elegantă ii. 3 50. 1 Rapid, aparată <le
ilertă elegantă dimpreună cu ceainicu și strecurătore argintită fl. 5. 1 Ra-
]»iil-Aparată pentru salună comnletfl dimpreună cu ceainică forte fină po 
trivitrt pentru societăți, cu instruirea de manuare fl. 6.50. FiindO acestă aparată 
prin eflinătate, frumsețe și mănuare ușoră torte agreab 10, se esporteză in masse 
mari in tote părțile lumei. EscinsivO de procurată contra rambursă seu plata 
___ .5 a prețului prin : 4—4

Wiener Coininissions- u. Exportgescliâft
A.nt. Gaxxs, Wiexi, XZX. Koloxiitzgasse S/66. vy

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
w
Sjs uimi 11
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XX 
XX
& Licitatiune

3
Din partea subscrisului comitet!! se face 

tnuns biserici s c ă g r. cat. B u c i u ni - Ș e s a 
feriâre) la 15 di a lui Marți u 1887 st. n. la 
ține 1 i ci t a ț i u n e m i n u e n d ă pentru edificarea 
vățămentu, a cărori! plani! și preliminariu se află

cunoscuta : că în o o- 
(Comitatulft Albei in- 

10 ore diminua se va 
aloril doue sale de în- 
aici în loco.

Domnii întreprinzători suntu poftiți cu acelu adausu : ca fie-care 
licitantă .să depună vadiu de 10°’o din prețuiri de eselamare statoritu cu 
4,1GO floreni v. a.

Bu ci u m ii - Ș&ia, 9 Februariu 1887.

1- 3

Comitetulu parochialu 
gr. cat. din loca.

tiAvisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

bine oiască a scrie pe cuponnlu mandatului poștală și nuinerii de pe 
fâșia sub care an primită (parulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu-ită și să arate și postaultimă. ADMIN1STH. „GAZ. 'JHANb*

Licitatiune de pădure spre tăiare.
Din pădurea dominiului Csicso-Keresztur, proprietatea fondului 

nostru de stipendie, se voru vinde după planulu de economisare în 
„Costa viei“ 27 jughere pădure de 48 ani, de bătrână, er în „Cbizosia11 
24 jughere pădure de 88 ani fotă de stejari! seu în secțiuni de câte 5 
jughere 1600E] s^u și la olaltă la licitațiunea ce se va ține aici în Na- 
seudă la oficiulu admfnistrațiunei în 27-lea Februariu 1887 dela 10 
pănă la 12 ore înainte de amedî, celui ce va da mai multă, încependă 
dela prețuit! de strigare de 80 fi. v. a. pentru unu juglieru.

Vadiulu va trebui să corespundă numărului jughereloru ;t 80 fi. 
și va trebui să fiă lO°/o a prețului pădurei, la care va reflecta imbiia- 
toruli! oferte sigilate timbrate și provădute cu acestu vadiu făcute în 
scrisă, se voru accepta pănă la începerea licitațiunei cu gura, der în 
ele trebue să fiă spusu, că oferintele cunosce bine condițiunile și se su
pune lorii necondițiunată.

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

trali districtuali.
Năsăudu, 19 lanuariu

Președintele:
Ionii Ciocanii.

L â t
Besztercze, 1887

Br. Bânffy Dezso, foispân, kir. biztos.

ABONAMENTE
• la

gazeta Transilvaniei
potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii

i

1887.
Secretam lu:

loachimti Mureșianu.
t a m:
’/a-

cen-

3—3

se
prin mandate poștale.

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

Prețuia abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

3
6

12

pe

n

trei luni 
ș^se luni 
unii anii

fi. —
fi. —
fi. —

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

,, unii anu .... . ... 40 H

Tipografia ALEXI, Brașovu.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?4


