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Brașovu, 7 Februariu 1887.
piua de Luni, ce vine, va aduce o deci- 

siune de mare importanță. In acăstă di se voră 
face alegerile pentru Reichstagulu germanii.

In 6ra ultimă foile bismarckiane conjură 
din nou pe alegătorii germani a-șl da votul u în 
lavârea septenatului, căci în casulu contram, ddcă 
maioritatea viitorului Reichstagti ar fi antibis- 
marckiană, răsboiulu va fi neînlăturabilu.

Numai partidele oposițiunale din Germania 
siintu de vină — asigură „Norddeutsche Allg. 
Ztg.u dela 17 1. c. — decă ceriulu politică s’a 
inuoratu. Atitudinea loru politică a dată nascere 
dincolo de Vogesi convicțiunei, că slabu și divi- 
satu este imperiulu germană și că a sosită mo- 
mentulu să sară asupra lui.

Alegeți der — încheia f6ia oficidsă—omeni 
cari să fiă hotărîțl a vota pentru septenată și 
atunci Francia vădendu, că Germania e condusă 
de bărbați hotărițl a apăr.i imperială contra ini
micului, va dispărd și pericululu de răsboiu.

Decă ar fi să credeină asigurăriloră foiloru 
bismarkiane, <j’ua ’1,‘ Luni va decide asupra 
păcii său a resboiului.

In realitate lucrurile se presentă în altă lu
mină. Bismarck a alarmată țâra și lumea cu 
strigătulu de răsboiu, pentru ca să p6tă sparge 
falanga puternică a oposițiunei. Ii va succede 
6re acesta?

Se crede, că cancelarulu va reuși a-și crea 
o maioritate în viitorulă Reichst.agu, care, deși 
nu va fi mare, îi va asigura primirea septe 
natului.

Tactica cancelarului de a amesteca și pe 
Papa în afacerea septenatului a adusă în ade- 
vără mare conlusiune în sînulu partidei centru
lui. Precum scimă Papa s’a pronunțată pentru 
septenatu și foile guvernamentale nu s’au sfiită 
a striga în gura mare, că fiecare catolică e da
toră consciinței sale să asculte de sfatulă Papei. 
Spre a dovedi acâsta diarulă „Post“ s’a provo
cată chiar la o enunciațiune papală din evulu 
mediu.

Scopulă ace-storă manevre e vedită și gu- 
vernulu l’a și atinsă în parte, căci scisinnea în
tre alegătorii catolici este adi unu faptă împli
nită. Unii voiescu să asculte de sfatulu Papei 
alții țină la declarațiunea conducătorului cen
trului, Windthorst, după care în cele politice 
catolicii nu se semtă datori a se dirige după 
dorințele Papei, ci voră vota după convingerile 
loră politice în contra septenatului.

Clisa în partida centrului s’a manifestată 
mai întâiu prin declarările multora, că voră vota 
pentru septenală. Cei din înaltulă cleră observă 
o atitudine favorabilă septenatului.

Astfelă cancelarul» germană are șanse de 
a dobândi maioritatea în viitorulă Reichstag» și 
suntemă curioși să vedem», decă atunci va fi 
dispărută pericululu de răsboiu.

In Francia nu se gândesce adi nimeni de 
a ataca Germania. Dâcă dâr estt, scrisă în car
tea sorții, ca marile națiuni din apusă să se 
sfășie din nou între sine, atunci începutulă trebue 
să-lă facă Germania.

Corbulă albii și corbii negri.
In numerulă de eri amă publicată discur- 

sulă d-lui Mocsary. Astăzi vomă pune sub ochii 
cetitoriloră noștri răspunsurile, ce le a primită 
acestă distinsă patriotă ungură dela 6menii par
tidei sale și dela guvernă.

Scimă că încă în săra acelei (jde, în care 
a debutată Mocsary, vorbirea acestuia a fostă 
adusă în discusiune în clubulă partidei stângei 
estreme. înainte de-a începe ordinea 4dei, de- 
putatulă Geza Polonyi se ridică și 4‘8e :

♦ Domniloră! E tot dețină grea datoria, cei incumbă 
acelui deputată, care trebue să se ocupe cu persona seu 
convicțiunea politică a unui colegă ală său. De două 
ori mai greu îmi cade mie acestă datoria, pentru că 
împlinirea ei îmi causeză durere. E vorba de punclulă 
de vedere politică într’o cestiune patriotică a unui mem
bru ală partidei, care fără îndoielă și-a câștigată pentru 
partida ndstră merite, pe cari nu putemă se nu le re- 
cunoscemă. Acesta ne obligă să cercetămă afacerea cu 
totă seriositatea. In ședința de adi a camerei ne-amă 
convinsă, că fără să fi fostă la ordinea dilei cestiunea 
naționalităților» colegulă nostru Mocsary Lajos, ca și 
când ar fi urmată unui impulsă internă, a ținută o ast
felă de vorbire, care portă simptomele agilațiunei națio
nalităților» in contra statului. După a mea firmă cre
dință deputatulu Mocsary a vorbită \din convicțiune și 
tocmai aeăslă împrejurare, și de altă parte faptulă, că 
d-sa ocupă o posițiune însemnată în partidul» nostru, 
face ca să fiă îndoită stricăciosă acea direcțiune politică 
necuviinciăsă. Decă vomă ave în vedere că după tote 
probabilitățile națiunea nostră este în ajunul» unor» 
grele încercări, fără esemplu in istoriă, când admoniarea 
la concordiă este cea mai sântă datoriă a fiecărui pa
triotă ungară, atunci o vorbire ca acesta, de o direc 
țiune așa de contrară Maghiariloră, este într’atâtă de 
neescusabilă, încât» partida nostră e datdre a protesta 
contra ei. După a mea tare convingere punclulă funda
mentală ală partidei independente, alunei când pretinde 
o Ungariă independentă și de sine stătătăre, este, ca a- 
cesta țeră se fiă maghiară. (Aprobări generale). Pe 
acela care nu profeseză acestă principiu fundamentală 
a'ă partidei, care i se opune chiar într’ună timpă așa 
de critică, nici recunoscerea meritelor» sale nu-lu pole 
scăpa de desaprobarea partidei. Decă față cu acăstă 
vătămare a maghiarismului, a ce'.oră mai sânte interese 
ale esistenței nostre naționale, amă tăce, amă păcătui, 
pentru că ar da Iotă bănuelei, că partida seu o parte 
a ei impărtășesce vederile deputatului Mocsary După 
ce însă sunt convinsă, că nici unulu dintre noi nu a- 
probă deosebitul» lui punctă de vedere în acesta ces
tiune, ba sciu că toți ilă desaprobămă și-l» condamnăm», 
propună:

.Partida dela 48 și independentă să se pronunțe, 
că deș!, atâtă cu privire la confesiuni câtă și la națio
nalități consideră egalitatea de dreptă ca unulu din punc
tele principale ale programului său, lotuși punclulă de 
vedere ală d-lui Ludovică Mocsâry, desvoltată în ședința 
dela 15 Febr. 1887 a camerei ungare slă în contrazi
cere diametrală eu programa și eu nisuințele acestei par
tide și partida desaprobă direcțiunea politică urmată în 
acăstă cestiune de deputatulă Ludovică Mocsâry.“

Propunerea acesta, care fii susținută de Helfy 
și Liikd, a fostă primită cu unanimitate și 
presidiulu a fostu însărcinatu a-o comunica în 
scrisă prin estrasu protocolară lui Mocsary, er 
Iranyi însărcinați! se dea espresiune în cameră 
acestui protestă.

Mocsary sosindă la clubu tocmai în momen
tul» când Iranyi subscrise estrasulă protocolară 
și aucjindu ce s’a petrecută a salutată pe mem
brii partidei și s’a depărtată.

A doua di după vorbirea lui Mocsary în șe
dința dela 16 1. c. m i ni s t r u 1 ă -p r eșed i n te 
Tisza a răspunsă în acelă modă iesuiticu, care 
’lă caracteriseză. Etă cum :

Ministrulu Tisza: Iau cuventulă ca să răspundă la 
imputările ce le-a făcută in discursul» său de eri asupra 
cestiunei naționalităților» d. deputată Ludovic Mocsary 
cu privire la unele acțiuni ale mele, ca ministru de in
terne. (S’auZimă!) Onorată cameră! Regretă că n’am 
fostă de față. Am audilă, că în sînulă acestei camere 
mulțl s’au mâniată din causa acestui discursă. (Adevă
rată el Așa eD Eu nu mă mâniu, ba nici supărată nu 
sunt de d. deputată pentru acestă discursă; compăli- 
mescă numai pe d. deputată (Aprobări generale) și adecă 
de aceea, fiindă că elă — de sigură contra intenpunei 
sale — numai ună lucru a dobândită (S’auZimfll), că 
anume in acăstă patriă și în afară de ea a devenită 
profetulă, marele bărbată ală tuturoră acelora, cari urăsc» 
rassa ungurescă. statulă „maghiară". (Adevărată el Așa 
el) Asta’i o sorte, pentru care în faptă trebue să com

pătimesc! pe cineva, care de sigură n’a nisuită să o 
ajungă. Să considerămă insă puțină aserțiunile sale.

Mai ânteiu d. deputată atacă guvernul», fiindă că 
au fostă relegați câțiva tineri din gimnasiulă din Leciu. 
Și întrebă: Este ore oprită, ca acești tineri ămenl să ce- 
tescă ună ijtară slovacă seu să cânte slovăcesce? De, si
gură.nu. Der dâcă acestă diară slovacă ce-1 cetesc ei, este 
numai acela, care sub masca libertății de pressă ungu- 
resci atacă statulă .maghiară», decă cânteculă ce-Iă cântă 
este numai ună cânteeă slovacă, care vestesce că ungu- 
rismulu e o stirpitură și care împrăștie ura contra „Ma- 
ghiariei*, atunci acâsta nu e permisă, onorate d-le de
putată (Vii aprobări), și in șcălele statului „maghiară" 
nu trebue să se afle nici ună împrăștietoră ală unui 
astfelă de spirit». (Vii aprobări generale).

Domnulă deputată se provăcă mai departe la 
hotărîrile eomitateloră Sătmară și Ternava, prin care 
s’a votată Precare dare pentru scopuri „culturale». Elă 
dice, că e cu neputință, ca Românii să plălescă dare, 
pentru ca să’i tnaghiariseze în massă. D-lă deputată a 
pornită și aci dela o informațiune unilaterală. Hotărîrea 
Sătmarului, așa precum a fostă ea la întâia ocasiune 
compusă, concipiată și interpretată într’acolo, că servesce 
scopurilor» de maghiarisare, eu ca ministru de interne 
n’am aprobat’o; am aprobat'o numai sub condițiunea — 
și așa s’a compusă definitivă hotărîrea,— ca acăstă dare 
se fiă destinată pentru scopuri .culturale" fără deosebire de 
confesiune și naționalitate. Cum o astfel de sumă, pusă la 
disposițiunea unei autorități comitatente, cu o „tendință 
atâtă de generală", pdte da vre-unei naționalități pricină 
la o îndreptățită reclamațiune, eu din parte’mi nu potă 
pri epe. (Aprobări în drepta.) Asta’i istoria hotărirei Săt
marului. Observă încă, că eu am fostă chiar atacată din 
unele părți, fiindă că am aprobată așa acestă hotărîre și 
că, precum îmi coceau, „n’am apărată» interesele un- 
gurismului. Der credă încă și adi, că am lucrată corectă ; 
este inse ună lucru forte tristă, că ună Ungură ține de 
dreptă și întemeiată aeusațiunea rădicată de alții contra 
unei astfelă de hotărîrl. (Aprobări în drâpta.)

Trecă acum la hotărîrea Ternavei. Nu sciu, decă 
d. deputată cunosce statutele Kuliuregyletului {ardeleană ; 
căci o reuniune nu se pote judeca după espectorările sin- 
guraticiloră membrii seu Ziare, ci numai din statute, și 
după câtă sciu eu, în statute „nu se cuprinde* nici o 
tendință de maghiarisare. Ce se cuprinde în ele? Ca 
în fie-cine sâ se desvolte simțămentulă patriotică ; în 
privința acăsta s’a mai hotărîtă, ca corăspunZătoră cu 
trebuința să se tipărescă și să se împartă in poporă nu 
numai scrieri unguresc!, ci și române. Ce fel» de crimă 
pote fi aceea, ca fii de limbă nemaghiară ai acestei pa
trii, față cu scrierile nepatriotice împrăștiate de singu
ratici, să citescă scrieri patriotice în propria loră limbă, 
asta nu o potă pricepe. (Aprobări în drâpta.) * Acăstă 
reuniune insă are o problemă contra căreia chiar și on. 
d. deputată, decă l’am ințelesă bine, nu pote ridica nici 
o obiecțiune; în statute este esprimată, că acolo unde 
— precum, durere, obvine în multe locuri ale Ardealu
lui — rassa ungurescă .începe a se {contopi" în alte 
naționalități, să se ia disposițiunile necesare din punctă 
de vedere ală susținerii ungurismului esistentă. (Așa 
este! in drepta.) Dor’ asta nu e nici o crimă pentru 
noi, sărmanii Unguri, și credă că asta ne-o și pdte 
permite fie-care.

De ore-ce nu vreți să intru în amăruntele acestei 
afaceri, credă că ml-am împlinită o datoriă arătândă, 
care suntu disposițiuniie guvernului, atâtă de multă ata
cate de d. deputată, ce involvă persecutarea naționali- 
tățiloră. Nutrescă convingerea, că partea cea mai mare 
dintre naționalitățile ce trăescă in acăstă patriă — sciu 
că sântă singuratice escepțiunl — nu va vedâ în a- 
cesta nimică revoltătoră, nici ună simțămentă dușmă
nos îndreptată contra loră, (Aprobări generale.) P6te 
că spre a dovedi acâsta potă aminti și aceea — căci d. 
deputată a ridicată o obiecțiune și în contra hotărîrâi 
comitatului Sohl și în contra aprobării ministeriale a a- 
celeia, după care numele comuneloră fură maghiarisate 
și în cea mai mare parte remaghiarisate — că n’am 
primită nici măcară dela o singură comună de acolo o 
apelațiune. D-lă deputată să nu fiă așaderă mai slo
vacă decât fi Slovacii (Ilaritate.)
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Onorată cameră! D-lă deputată vede și in aceea 
— și asta e de asemenea una din vechile sale teme — 
o politică de corteșire, că guvernulă, cum a (jisă, spriji- 
nesce maghiarisarea cu forja și perseculă naționalitățile. 
Intru câtă e adevărată acâstă persecutiune și intru câtă 
e adevărată sprijinirea ce trece peste măsura îndreptă
țită — căci intru câtă e îndreptățită, de sigură vomă 
sprijini ungurismulă — eu nu sciu. Der ce felă de po
litică de corteșire p6te fi acăsta? Gândiți-vă numai la ce 
obiclnuițl adeseori a 4>ce. Nu de multă timpă s’a a- 
mintită, că guvernulă nu urmeză o politică ungurescă, 
căci elă are a mulțămi naționalitățiloră că are maiori- 
tate. Ișl păte închipui cineva aci, că guvernulă perse
cută naționalitățile din politică curată de corteșire decă 
elă le mulțumesce loră esistența sa? (Așa este! în 
drăpta). D-nii deputați să mă credă, deși nu e așa cum 
<JicO ei adeseori, că anume ne ținemă ca scainlă de lo
curile nostre, că doră nu ne vomă tăia crenga de sub 
piciăre in modă alâtă de nedibaciu spre scopuri de cor
teșire. (Aplause în drăpta). O putemă face, o și facemă 
unde ne impune datoria nostra, der în acesta, oricâtă 
s’ar opinti cineva, nu pote vedă nici o politică de 
corteșire.

Onorată cameră! Mărturiseseă, că compătimescă 
vorbirea de erl a deputatului Mocsary, și anume din te- 
meiulă, fiindă că sumă convinsă, că și dlui deputată mai 
curăndă ori mai târziu îi va pără rău de ea, căci pe 
stindardele tuturora, cari ca inimici ai statului «maghiară" 
și fără de asta obiclnuescă a alarma pressa întregei 
laml contra năstră, celă dintâiu nuine va fi numele său 
și cu elă voră voi să dovedescă nedrăpta procedere a 
maghiarismului. E regretabilă acăsta, dăr n'am ce face. 
(Aprobări generale).

Româuia în fața situațiunei din afară.
MercurI săra s’a ținută în Bucuresci la Se- 

nată o întrunire a deputațiloră și senatoriloiu atâtu 
din inaioritate câtă și din minoritate, despre care 
„Unirea“ raporteză urinătorele:

0. prim-ministru câtă și ceilalți dd. miniștri asis
tau. Întrunirea a fostă presidată de d. senatoră D. 
Guști.

D. prim-ministru a declarată, că întrunirea a fo=tă 
provocată in scopulă de a se comunica representațiunei 
naționale, că față cu situația încurcată a Europei întregi, 
România păte fi amenințată de ună periculă și represen- 
tanții ei legitimi trebue s'o șcie ca să aviseze. D-lă I. 
Brătianu a conjurată pe toți să se unăscă, să se lase la 
o parte pentru momentă luptele de partidă, pentru ca să 
fimă gata pentru orice eventualitate. Trebue să se scie, 
a cjisă d-lă prim-ministru, că nu suntemă niciodată in- 
strummtulă străiniloră și că aceștia pentru a ne cuceri 
trebue să cheltuiască mai multă sânge și parale decâtă 
le trece prin minte.

Au mai vorbită d-nii D. Gr. Ghica, generală D. 
Lecca, 1 A. Sturdza, Stolojană și C. D. Dimitrescu.

Toți au conchisă pentru unirea tuturoră în intere- 
sulă țărei și au adăogată că țâra trebue, este dalăre să 
dea guvernului tăte mijlăcele de care va avea trebuință 
pentru a eși cu bine din situația încurcată din afară.

D-lă Anastase Stolojană a propusă ca corpurile 
legiuităre, fără discuțiune și chiar în ședința de adi, să 
acorde guvernului ună credită de 30 0 )0,000 lei pentru 
înarmarea și apărarea țărei.

D-lă C. 0. Dumitrescu a propusă 50.000,000 lei. 
S’a citită chiar ună proiectă de lege in acestă sensă, 
care a fostă primită cu aplause.

D-lă 1*. P. Cârpă lua asemenea cuvântulă. D sa a 
declarată că nu este autor sată de oposițiă. cu care nu 
s’a putută înțelege, nesciindă că acestă cesliune va fi la 
ordinea D-sa recnno.ște că ună noră grosă este m
atmosferă, crede însă că acestă noră va trece peste țera 
năstră, fără a lăsa în urmă nimică : nici ploiă, nici trăsnete. 
D sa a adăogată că țera nicio-dată n a retușată nimică gu
vernului pentru apărarea ei, cere insă guvernului să 
spună cum stămă și să pună în cunoseință parlamentulă 
de ce are să se intemple.

D-lă 1. C. Brătianu : Nu sunt profetă; chiar can- 
celarulă Germaniei s’ar crede prea fericita, decă i s’ar 
spune sigură ce are să se intemple.

D-nii deputați și senatori se despărțiră la orele 10 
și jum. trecute.

Joi s’a și adusă în cameră proiectulu de 
lege, prin care cerea guvernulă ună credită de 
30 milidne pentru scopuri militare. Proiectulu 
a fostă primită, precum ni-s’a făcută erl cunos
cută și prin telegramă, cu aplause entusiaste.

Manifesta ciitiA Alsațo-Lotaringieni.
Guvernatorulă Alsației-Lotaringiei a adre

sată următorulă manifestă electorală cătră ale
gătorii provinciei:

.Guvernulă a cerută septenatulă, fiindă că e con
vinsă, că Germania e amenințată de pericolulu resboiului, 
indatâ ce partea dorităre de răsboiu a Francesiloră va 
socoti că Francia e superioră puteriloră combatante ger
mane. Decă e ca Alsația-Lotaringia să nu fiă espusă 
grozăvitioră unui nou răsboiu, atunci să se alegă depu
tați liniștiți și împăciuitori, cari recunoscă fără reservă 
pacea dela 1871. Din contră aceia, cari ară alege pro- 
testatori și inimici ai septenatului, ară fi responsabili de 
neliniștea continuă, de păgnbirea comerciului și afaceri- 
loră, și pentru periclitarea păcii. Dâcă in singuratice 
cercuri electorale s’ar întâmpla, ca amicii păcii și ai 
liniștitei desvoltări a țării n’ară pută isbuti să-și pună 
candidați proprii ai loră, din causa presiunei conducă- 
toriloră de pănă acum, alunei se -și esprime părerea dăndă 
bilete albe și prin acesta să dea a se cunosce opiniunea 
țării. Reunirea Alsației-Lotaringiei cu Germania este 
irevocabilă, câtă timpă esistă iinperiulă germană." Ma- 
nifestulă încheiă astfelă: „S’ascultați în aceste dile de
cisive numai de sfatuiă ce vi-lă dă consciința, mintea, 
iubirea de patriă. de familiă și de proprietate."

Aci mai notămă, <ă in Alsația-Lotaringia se tero- 
riseză in cele mai multe părți poporațiunea francesă de 
cătră autorități, se facă perchisițiunî domiciliare și ares
tări, sub cuventă că simpatiseză cu Francezii și că au 
legături cu ei. Asemenea măsuri nu potă aduce nici 
ună bine. Ele amărăscă și oțărăscă spiritele, spre răulă 
Germaniei.

SOIRILE BILEI.
Sub titlulă „încă o mapă daco-română“ scrie «Ko- 

lozsvâr": .Inspectorulă școlară ală comitatului Cojocnei 
ârăși a pusă mâna pe rină felă de mapă oprită, de a 
lui Bordeaux, pe care a așternut’o, în adunarea de Luni, 
comisiunei administrative a comitatului. Charta a fostă 
aflată in scola gr. cat. din Țagulă mare; în contra în
vățătorului acestei comune adunarea administrativă a 
comitatului a și decisă deja să se pornâscă cercetare pe
nală. In cursă de câteva luni acesta este ală doilea 
casă în comitatulă nostru, și nu scimă, decă este a se 
atribui acesta ignoranței invățătoriloră români și a auto- 

rilățiloră școlare, ori sentimentului loră constituțională. 
Invățătorulă la iotă cagulă îșî va lua răsplata pentru 
acăsta, decă însă este elă în prima liniă vinovată, ori 
nu rste, — acăsta e altă întrebare.» — De ce nu pro
puneți, jupâniloră, întemnițarea tuturoră Roinâniloră? 
Căci atâta ne-a mai rămasă.

—x—
Nu se genâză „Ko’.ozsvâr» a reproduce cn îngâm

fare sentința esprimată de Tabla regâseă din Târguiă 
Murășului contra dlui Petru Vlassa, administratorul^ 
protopopescă din îndoită. Făia utigurescă vre se rea- 
mintâscă cetitoriloră săi și „motivele" pentru cari acestă 
bravă Română și adevărată patriotă este tirită în pro
cese, susținendă că cu oeasiunea centenarului lui Horia 
• a ținulă în biserică vorbire agitătore, îmbrăcându-se in 
doliu și împodobindă păreții cu imaginile lui Iancu și ale 
altoră sfinți.» Temerea esprimată de noi pe basa șovi
nismului, ca nu cumva sentința Tablei de 4 luni arestă 
se fiă potențată de curiă la 4 ani arestă, foia «patrio
tică" o admite ea probabilă, mai vârtosă dâcâ «Gazeta" 
ia causa în apărare. — Semnă ală timpului absolutiste 
jidano-maghiară!

—x—
După ună raportă ală inspectorului reg de dare 

din comitatulă Turda-Arieșu — pe lângă totă «zelulă" 
și „activitatea’ netăgăduite ale esecutoriloră — încas- 
sarea dăriloră merge forte rău. De pe luna lui lanuariu 
a anului curentă s’au încassată din darea directă a sfa
tului numai 14,837 fl 70 cr. și au rămasă în restanță 
cu 1 Februariu 294,553 fl 21 cr. Totă din acestă eo- 
mitată s’au încassată din darea militară pe luna lui la
nuariu 1055 fl. 69 cr. și au rămasă restanță 24,704 fl. 
66 cr.

—x—
„Budapesti Hirlap» anunță cu satisfacțiune, că e 

falsă soirea, iscată de ună diară ungurescă din Clușiu, 
despre trecerea d-lui Victorii Băbești ca profesoră la 
universitatea din Bucuresci.

—x—
Sub titlulă „Maghiari oalahisați" scriu «fiarele un- 

gurescl din Clușiu, că locuitorii din comuna Donescu. 
comitatulă Aradului, cea mai mare parte sumă membri 
ai așa numitei familii Jozsa. Membrii acestei familii, 
cari astădî suntă vre-o 60 la numără, erau odată nobili 
și luau parte activă la adunările comitatului. Astăzi 
însă nici ună membru din acestă familiă nu este, care 
să potă vorbi curată unguresce. S’au luată în comita- 
tulă Aradului disposițiunl pentru remaghiarisarea loră 
și vreu să le înființeze scolă în comună, care va fi sus
ținută parte pe spesele statului, parte prin contribuirile 
societății — Nu cumva credă jidano-maghiarii, că fa
milia «Jozsa» e jidănâscă, ca să-și lapede naționalitatea? 
Se înșelă jupanii.

—x—
Ministrulu honvedimei a comandată 130,000 plos- 

chițe de tinichea și totă atâtea sufertașe (șăicl) de tini
chea pentru gloate, cu termenulă de predare la finele 
lunei viităre. De asemenea se prepară mari cantități de 
conserve de carne totă pentru glote. In Pesta începă 
cursurile pentru oficerl de glote la 1 Martie. S’au pre- 
sentată acolo pănă acum peste 600 persăne pentru a- 
cestă cursă, între cari și 34 de deputați dietali.

—x—
DiJ'terita graseză în comunele Bardo.șiu, Mineșiulă, 

Felea, Alma.șulă și Săbediulă de Câmpiă, precum și în 
alte comune din comitatulă Murășă-Turda.

—x—

FOILETON U.
Pipferașiu Petra și Florea-’nfloritulu.

(Poveste din Sălagiu, comunicată de plugarulu M. Bene din Supu- 
rulO de susfl, scrisă de Ioană Popă ReteganulO.)

(Urmare.)

Mergândă ei așa cătră casă, dau de o fântână în 
cale și boii se trăgeau cătră ea, semnă că le era sete. 
— AdăpațI boii, <}ise Pipărușă cătră frați, că eu me 
dau o lâcă lângă ștejarulă acesta umbrosă sâ mâ ho- 
dinescă, că așa-să de obosită. Și cu vorbele acestea se 
apropiă de ună ștefară mare și se rătjimă de elă, așa, 
stftndă in piciăre, și cum se răcjimâ, cum adormi ca 
mortă. După ce frații lui adăpară boii și-i înjugară de 
nou ca să purcâdă mai departe, merse soru-sa la Pi- 
părușă să-lă tretfâscă, dăr era pace de a-lă mai pute 
tretjt- Atunci 4>se fratele celă mai mare:

— Mă, dragii mei, ăre facemă noi bine că ducemă 
pe slrâinulă acesta cu noi? Bine că elă <J,se» că ne este 
frate, dâr pote-se una ca aceea? Bine scițl voi că nu
mai noi trei amă fostă la părinți; bine scițl că mai 
Intăiu te-ai pierdută tu soră de acasă, apoi eu și în 
urmă tu frate, dâr atunci mama nu mai avea alți copii. 
De l’ar fi avută după înstrăinarea năstră. ar fi ât’așa, 
ună băietană, dâr elă e de mare ca și noi, și de tare?., 
oh, mai tare chiar decâtă ucigă-lă tăca. Păte că-i vr’ună 

strigoiu, ori doră chiar smeu, că vCtjurăți cum omorî pe 
smeulă ca pe ună puiu de găină. Eu gândescă că n’ar 
fi bine să mai mergemă cu dânsulă pe o cale.

— Se nu mai mergemă, 4,se celălaltă frate, să-lă 
lăsămă dormindă, er noi se ne păcjimă drumulă.

— Așa e, (jtse Jcelă mai mare din frați, dâr decă 
se tredesce totă ne ajunge; nu vedeți ce ogașe adânc* 
taie carăle ăstea cu povară! Totă pe ele vine pănă ce 
ne ajunge și face din noi totă tocană, ca și din smeulă 
cela, er cu sora fuge cine scie unde, de nu mai aude 
mama de ea nici de noi. Deră, de veți voi, eu sein ce 
ar fi de făcută: haideți să luămă lanțurile dela cară și 
cum dorme rărjimafă de stejar, să-lă legămă de elă bine 
cu lanțurile, atunci sciu că nu va inai veni să se laude 
că elă a scăpată pe sora dela curțile smeului, ba să t^ică 
că și pre noi chiar din morți ne-a înviată !

— Să-lă legămă, cjtse fratele celă mai mică, să-lă 
legămă, că pe cară avemă destulă blagă, nu mai avemă 
lipsă de elă!

Și-lă legară de stejaiă cu lanțurile și-lă legară po
gană de-i autjtai ăsele pârăindu-i, și elă totă nu se tredi; 
dormia ca mortă de ostenită și beată ce era.

Soru-sa bucurosă l’ar fi deșteptată, der nu putea; 
apoi să facă împotrivire celoră doi frați încă nu putea. 
Deci se uita lăcrămândă cum legă pe binefăcătorulă ei, 
și’șl 4*cea: Domne scapă-lă!

După ce-lă lega.ă de sfejară, îșî fâcură cruce, ivi
seră ună .Dămne ajută* și începură a plesni boii mâ- 
nându i: cea surilă! ho boureană, ho!

Soru-sa se gândea singură mergândă indărătulă ca- 
răloră: cum mai cuteză fățarnicii aceștia a-și face cruce 
și a 4*ce: Domne ajută, după ce numai acum săvârșiră 
o faptă din cele mai mișele? Der eră-șltjise; bagă semă 
și hoțulă când merge la furată cjice D6mne ajută, necum 
să nu 4'câ ăștia, cari credă că ună lucru bună au să
vârșită !

Și ajunseră acasă. Mama loră ii cunoscu și vărsă 
lacrămi de bucuriă la vederea loră, der îi întrebă:

— Pipărușă Petru nu a dată de voi? Frățiorulă 
vostru celă mai tînără ?

— Nu mamă, răspundă feciorii, nu am văzută nici 
ună feliu de Pipărușă. £tă, pe sora nâstră a fostă prins’o 
smeulă să o ia de nevastă, și de atunci pănă acum ne 
totă luptarămă amândoi cu elă pentru sora năstră, der 
nici ună felă de Pipărușă n’a venită să ne ajute. De 
abia amă putută omorî pe smeulă ca să-ți aducemă fata. 
Acum bucură-te împreună cu noi, că etă și comori am 
adusă dela smeulă; uită pe Pipărușulă, că de-a fi vr’ună 
vitâză ca noi, trebue să vină câtă de târtjiu.

Și se puseră frate pe ospăță, aduseră carne și vină, 
și lăutari și adunară mai totă sătulă să se bucure și să
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Părintele preoții și protopopii gr. or. Ioană Almă- 
șanîi din Almațulă mică săsescu a fosta pricopsită de 
Trefort cu 100 tl. Părintele Almășană este intre cei 
d'iutâiu in anula acesta. Rău de totă, decă și proto 
popii se umilesca a cerșitori.

—x—
După o statistică a ministeriului unguresca de culte 

și instrucțiune publica, nuinfirula scolariloră din Ungaria 
înscriși la gimnasii pentru anulă 1886—Veste de 34 mii 
900. mai multa cu 316 ca in anula trecuta. La școlele 
reale s’au înscrisa 6,294, mai multa eu 427 ca in anula 
trecuta.

Balula Reuniune! femeiloră Române din Sibiiu, aran 
geala Sâmbătă sera in săptămâna trecută, a reeșitO 
splendida. Publică a (ostii forte multa, intre care și no
tabilități militare. Toaletele damelorO se întreceau in 
frumsețe și eleganță. Costumulă românescă a fosta re- 
presentata prin vr'o cincisprezece dănțuilore drăgălașe 
una ca una. Acestea au contribuită cu preferință la Iruin 
seța și eleganța balului.

— x —
O corespondență din Viena, publicată de „Bolic- 

mia" din Braga, Ztce 1 a recenta panică deia Bursă a 
pricinuita o pierdere de celă puțind doue miliarde de 
fiorini.

—x—
Cornițele Agenor Goluchowski. care este desemnată 

de a înlocui pe baronulu Mayr, ca ministru plenipoten
țiarii ală Austro-Ungariei la Bueurescl, este rudeniă M 
S. Regelui României. Cornițele Goluchowski s’a căsăto
rită la 3 luniu 1885 cu principesa Ana Murată, vara 
Maiestății Sale.

—x—
Numerulă ascultătorilor dela universitatea din Clușiu 

In Iotă anulă se sporesce. S’au înscrisă în semestrulu 
acesta 535 ascultători, dintre cari 254 la drepturi, 126 
la medicină, 52 ia filosofiă, 23 la sciințele naturale. 
.Koloszvâr* dă espresiune bucuriei ce i-o pricinuesce 
crescerea numărului acestoră ascultători și ca împreju
rare deosebită îmbueurălbre constată, că și niimărulă a- 
cultâtoriloră români dela acestă universitate cresee din 
ană în ană. — Bucuria foiei unguresei de sigură se po- 
trivesee cu „bucuria11 țiganului, care se uita cum ii 
duce apa căciula.

Societatea bisericescă-literară „Alexi-Șincaiană" din 
Gherla, în ședința electorală ținută în 2 Ianuariu st. n 
șî-a alesă ca conducătoru pe d-lă Dr. Ioană Popă, pro 
fesoră de teologiă.

In curendu va apare, cu aprobarea Ministeriului r. 
ung. de culte și instrucțiune publică, Geografia Unga
riei de Dr. Eicolau Popă în edițiunea a VI. Totodată 
se face cunoscută, că prin rescriptulă ministerială de 
sub Nr. 43,248 suntă oprite tote edițiunile precedente 
ale acestui manuală.

—x—
Funcționarulă dela magistrată din Făgărașu, Lud- 

wig Greger, despre care amă mai comunicată, a defrau- 
dată 1619 fl. Scrisbrei ce a lăsat’o in urmă’i și în cave 
dice, că ’șl va lua. vieța, autoritatea nu’i dă creZămentă 
De aceea a dată ordină de urmărire.

Ajutorarea fauiilieJorft glotașiloră.
Precum sg scie, legea gloteloră nu conține nici o 

disposițiune privitore la ajutorarea familieloră lipsite ale 
glotașiloră în casă de mobilisare.

se mire de vitejia loră, că au omorîtă pe smeulu și i-au 
luată comorile celea scumpe.

Introntârdiu se scormonesce și Fipărușă Petru și 
dă să se scole, der se simte legată de stejară cu lanțuri 
peste pieptă și peste mijlocă, peste grumadl și peste 
picibre. — M1 hm I dulcii mei frați, dise elă, dăr bine 
mai sciți voi răsplăti bunătatea ce vi-o făcui! Bine a 
disO cine a disă: Fă bine și așteptă rău! Der lăsațl că 
vl-o Iacă eu de nici draculă nu v’o mai desface!

Și numai odată se umflă, și lanțurile cadă rupte 
zală de zală de gândeai c'ar fi numai de bucinișă. Acum 
să mai dormă una ne pajiște, își dise Pipărușă, că am 
eu vreme să ajungă și acasă; cu câtă ași merge mai 
iute, eu atâtă ar fi bucuria frațiloră mai scurtă.

Se puse deci să se odihnescă. der nu mai vrea 
somnulă să se apropie de elă, că nu-i putea eși din 
capă nemulțămirea frațiloră săi. începu a se gândi la 
tote minutele de când a plecată de acasă. Mei, ișl ^ise, 
adecă smeulă nu scia de bună semă, că cine i-a sver- 
lită buzduganulă jinderătu : eu orî Florea-’nfloritulă? Tre- 
bue că viteză omă mai e Florea acela; cum așă vrea 
să-lă cunoscă! Der l'oiu cunosce acuși. Acum să mergă 
să vădă ce face biata mamă, apoi se caută pe Florea 
înfloritulă, să mă prindă cu elă frate de cruce.

(Va urma).

După cum află „Bud. Korr.“, nu s’a luată o ase
menea disposițiune dm molivulă, că guvernulă consideră 
ca valabile și pentru familiile glotașiloră disposițiunile 
articulului de lege XI din 1882 „asupra modalității d’a 
se acorda ajutore familiiloră lipsite ale celoră convocațl 
in casă de mobilisare.* In înțelesulă acestei legi, fe
meia legitimă, copii legitimi si nepoții, mama, moșulă. 
bunica, socrulă și sbcra, precum și frații și surorile, in
tru câtă întreținerea acestora s’a acoperită din ago
nisirea seu simbria celui convocată, se ajulorăză din 
partea stalului. Ajuloruiă ilă primesce fiecare singura
tică membru îndreptățită ală familiei după capă, și a- 
decă ajutorulă are să se calculeze de capă și pe di 
după taxa ce se plătesce familieloră pentru întreținerea 
soldațiloră înevartirațl în trecerea loră prin loculă unde 
locuesce celă convocată. Pentru membru familiei sub 
etatea de 8 ani are se se socotăscă jumătate din acestă 
ajutoră. Ajutorulă începe cu Ziua 'n care ,ră convo
cată a plecată din loculă unde stăruesce !a trupa sa 
și se sferșesce cu c}|ua >n care acela s’a intorsu acasă 
Membrii familiiloră celoră convocațl, cari cadă in luptă, 
primescă ajutoră încă timpă de șăse luni socotmdu-se 
din Ziua morții celui convocată.

Ună amică ală foiei nostre din Budapesta 
ne trimite următdrele rânduri:

Budapesta, 4 (16) Februariu a. c.
Mare scandalul Mocsary, care e Maghiară, a vor

bită în dieta țării contra statului maghiară, contra so
cietății maghiare, contra națiunii maghiare! Părinții pa
triei maghiare s’au scandalisată și s’au consternată. Multă 
supărare și amărăciune cuprinse inimile loră.

,Budapesti Hirlap', care este una din cele mai 
cetite foi unguresc!, aducendă estrase din vorbirea d lui 
Mocsary, ilă scrie totă > Mocsariulu', er articululă de 
fondă ilă inlitulăză „Qatilina" ...«Acestă Catilina nu nu- 

senatumr.... Apoi încarcă eu 
acestă urgiă a națiunei ma-

indopă pressa maghiară pu-
bliculă, care se nasce în șovinismă, trăesce în șovinismă 
și — naturală — va și muri în șovinismă Așa se face 
pe aici disposițiă pentru buna înțelegere cu naționali
tățile. hulindă pe acelă băibată, care cugetă sănătosă și 
vrea se-i lumineze, — cu nume ca Catilina.

Bare-mi de ar ave Ungaria mulți Catilini de a- 
ceștia!

Din nenorocire e numai unulă.

mai că trăesce, ci venit in 
o mulțime de epitete pe 
ghiare.

Cu lectură de acesta

Asociațiunea pentru meseriașii români.
Brașovu, 5 (17) Februariu a. c.

Adunarea generală a .Associațiunei pentru forma 
rea meseriașiloră români" s’a ținută Duminecă in 1 (13) 
Februariu a. c. la 3 ore p. m in sala de desemnă dela 
gimnasiulă românescă. Ună numără mare de membrii 
a luată parte la acestă adunare.

Președintele a deschisă adunarea printr’o cuvântare 
potrivită scopului Associațiunei, arălândă totodată, că si- 
tuațiunea acestei Assoeiațiuni. prin fundațiunea făcută de 
sufletele rari și nobile inimi românescl ale soțiloră 
Michailă și Elisa Stroesco, — s’a schimbată, căci pe 
viitoru nu va mai fi împedeeată in activitatea ei de ca
lamitățile financiare eu cari s’a luptată pănă acum, s’a 
schimbată însă și posițiunea membriloră, dela cari să aș
teptă mai multă zelfl și mai mare resultată, arată că nu- 
măruli! membrilor nu stă în nici o proporția cu avantagiele 
Associațiunei și cu interesulă celă mare ce-lă au Româ
nii pentru a forma clasa mijlocia. In urmă dlă preșe
dinte atrage atențiunea membriloră asupra nc .-esitâții de 
a se înființa în Brașovă ateliere românescl pentru fiă- 
care ramă de meseriă, pentru ca elevii să se a.șeZe și 
instrueze in ac-es'ea, spre a șl pute păstra mai sigură 
caractemlu și dai inele românesc!. Recomandândă acâstaspre 
consultare membriloră, președintele declară adunarea da 
deschisă.

Urmândă verificarea membriloră, s’a constatată nu- 
mărulO cerută de statute spre a se pute iua concluse. 
Arătându se trecerea din vieță a membriloră fundatori 
C. Popazu și D. Eremia, membrii Associațiunei își mani
festă prin sculare părerea de rău pentru perderea aces
toră vrednici membri.

Secretarulă cetesee apoi raportulă comitetului, prin 
care se constată că 116 învățăcei români se află la me
serii in Brașovă. In anulă 1886 s’au aședată 16 învă
țăcei la 15 meserii deosebite. Instrucțiunea o-au primită 
76 învățăcei în scbla comunală de sera, ceialalți in a 
statului. Cu vestminte au fostă ajutați 57 învățăcei, sti
pendii au avută 53. Dintre învățăcei 15 inși au fostă 
declarați ca sodali. Sodalii cu toții au fostă 42; sera ei 
s’au ocupată cu celitulă și cu mnsiea și au dală trei 
producțiuni mulțămitore. Harțe dm sodali, pentru a se 
perfecționa in arta loră, se află in Viena, parte în 
Pesta, Timișdra, Clușiu și Sibiiu. Dintre sodali au de
venită măestri 7, și fiindă că anulă 1886 a fostă fărle

rău, eomitetulă a făcută apelă, ca Românii să lucre la 
ei și să i protegeze.

Raportulă specială despre fundațiunea soțiloră Mi- 
hailă și Elisa Stroesco arată, că în 22 Noemvre aceste 
marinimose persăne au predată președintelui 25,000 fl. 
ăr cevașî mai târcjiu încă o miiă franci; cu cari cotni- 
tetuiă a cumpărată hârtii fondare rurale de 50,895 fr., 
a căroră plasare o-au incuviințat’o și fundatorii. Aduna
rea își esprimă deosebita sa simpaliă față cu mari-
moșii fundatori, rostindu-le cu însuflețire ună: „Se
trăescăl", er la cetirea actului fundațională membrii 
își arată stima și recunoscința ce o au față cu aceste
inimi generose, redicându-se în piciâre și ascultândă
cu pietate; se cetesce totodată și actulă adițională, prin 
care se revoca dreptulă reservată fundatoriloră asupra 
fundațiunii loră.

Raportulă cassarului arată, că averea Associațiunei 
este de 4272 fl., aflători in cambii, în obligații și in căr
ticele de depunere la tiliala .Albina*.

învățăceilor^ li s’a dată îmbrăcăminte, li s’au plă
tită tacsele școlare și s’au ajutată cu stipendii din do- 
națiunea de 1220 fl., tăcută in Decemvre 1885 de ună 
domnă anonimă spre a se spesa în anulă 1886.

Spesele preliminate au fostă de 300 fl.; donațiunl 
au intrată dela biserica sf. Niculae 200 fl., dela ereZii 
răposatului D. Eremia 100 fl., dela ’mstitutulă „Albina" 
50 fl, și dela frații MihalovicI 50 fl.

Comisiunea censurătore, alesă de adunarea generală, 
constată prin raportulă ei, că atâtă soeotelele Associațiu- 
nei, câtă și ale fundațiunei Stroesco le-a aflată corecte; 
face însă îndrumări nouă cu privire la incassarea per- 
cenleloră fondului Associațiunei, precum și Ia întabularea 
unei obligațiuni și propune să se cumpere registre nouă. 
Adunarea primesce aceste propuneri.

Comisiunea recomandă pe lângă orecari amenda
mente propunerile comitetului și adunarea generală, des- 
bătendu-le, le primesce in modulă următoră :

1) Să se aducă mulțumită înt modă deosebită mă
rita fundatori Michailă și Elisa Stroesco prin o adresă 
subscrisă de toți membrii Associațiunei aflători In Bra- 
șovă. 2) Plasarea fundațiunei se aprobă a se face în 
hârtii fonciare române. 3) Să se cumpere o cassă Wer- 
theimianâ pentru păstrarea averii Associațiunei și a fun
dațiunei, eră până la Aprilie a. a. hârtiele rămână în 
păstrare pe lângă reversă lad-lă Diamandi 1. Manole, care e 
rugată a îngrij ise se schimbe cuponele. 4) Să se aducă 
mulțămită : Associațiunei Transilvane pentru 11 stipendii; 
on. sinodă și comiietă parochială dela biserica sf. Nico- 
lae pentru ajutorulă votată pe an. 1886 de 200 fl., d-lor 
ereZl Demetriu Eremia pentru 100 fl.; institutului «Al
bina" pentru 50 fl ; d-loră frați MihalovicI pentru 50 fl.; 
și d-lui Dr G Baiulescu, care ca medică a binevoită și 
în anulă 1886 a cerceta elevii bolnavi gratuită. 5) Să 
se dea ună premiu de 15 fl. d-lui I. Bidu, croitoră, pen
tru că a instruită 9 elevi, declarândă dintre aceștia pe 6 
inși ca sodali. 6) Măeșlrii și sodalii să se întrunăscă In 
localulă de adunare Dumineca și în sărbători spre a se 
ocupa cu celitulă și a asculta din câno în când diser- 
tațiunl despre progresulă ce-lă facă străinii în meserii. 
Spre acestă scopă eomitetulă va avea să cumpere cărți 
speciale despre meserii. 7) Associațiunea se face membră 
la societatea de împrumută și păstrare „Meseriașulă Ro
mână* cu 10 cvote.» 8) Adunarea generală aduce mul
țămită în scrisă d-lui președinte B. Baiulescu pentru ze- 
lulu cu care stăruiesee a susține foia înființată de den- 
sulă, .Meseriașulă Română, a stăruită pentru înființarea 
băncei „Meseriașulă Română*, a avută ferieireu și în
crederea prin care i s'a dată in primire fundațiunea ne- 
muritoriloră soți Michailă și Elisa Stroesco. 9) Se pri
mesce bugetulă Associațiunei cu venitele de 395 fl. și 
spesele totă în acestă sumă. 10) Se primesce bugetulă 
fundațiunei Michailă și Elisa Stroesco, cu venite de 1400 
franci, dm cari a șesea parte se adauge la capitală și ast- 
felu venitele rămase se socotescă în 570 fior. In spese 
s’au votată: pentru haine pe sema învățăceiloră 150 fl., 
pentru taxe de scdlă 150 fl, două stipendii pentru ate
liere 100 fl.. pentru sodali ca să mergă în scole speciale 
170 fl. 11) Se primesce înscrierea a 10 membri noi.

După acestea președintele mulțămesce membriloră 
pentru dovada de recunoscință ce i-au dat’o și pentru 
zelulă, cu care au pertractatu agendele și declară aduna
rea generală de închisă.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.*)

PESTA, 19 Februarie. — Discutându-se în 
camera deputațiloru creditulu pentru gldte, mi- 
nistrulu lionvetjirnei la motivarea proiectului se 
provocă la febrilele înarmări ale statelorQ euro
pene și la încordatele raporturi politice, în fața 
cărora monarhia și statulu ungară nu e iertată 
să stăruiască în neactivitate, pentru ca nu cumva 
să ne lovesctă vina negligenței. Guvernele, și a- 
nume alu nostru doresce pace, a căreia susținere 
e de dorită și de sperată. Cu t,6tă disposițiu- 
nea oprimată ce donuiesce pretutindenea, nu ne 
amenință nici ună periculu iminentă. Situațiu- 
nea însă cere veghiare și prccauțiune.

Deputății au votată unanimă creditulă gloa- 
teloru, după ce și deputatulă Truța în numele 
naționaliloră a intervenită f6rte căldurosă pen
tru acesta, deelarându că acolo, unde e vorba 
de vada și siguranța patriei, care e și a loră, 
nu p6te esista nici o desbinare.

Editoră : IacobO Mureșianu.
Redacloră responsabilă Dr. Anrel Mureșianu
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Otuculâ 1* bura» <1< Vtenn
din 17 Februariu țt. n. 16h7 I

Cursuiu pieței «irașovu

Renta de aura o°/0 . . . 96.05
RentA de hArtiA bal„ 86 15
împrumutata eAilord ferate 

ungare........................14't 30
Amortisarea datoriei cAi- 

tera ferate de osta ung. 
(1-nia emisiune) ... 95 50

Amortisarea datoriei cAi- 
lorO ferate de osta ung.

Bonuri eroato-slavone . . 104 501
Despăgubire p. dijma de 

vina ung.........................—.—
Imprumutula cu premiu

ung.................................. 116.50

(2-a omisiune) .... 126 —
Amortisarea datoriei câi- 

loră ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 111 —

Bonuri rurale ungare . . 104.— 
Bonuri cu el. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Bauat-Ti- 

mișA............................ 104.—
Bonuri cu el. de (sortare 104. — 
Bonuri rurale transilvane 105 —

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 119 60 

Renta de hărtiă austriaca 77 50 
Renta de arg. austr. . . 79 85
Renta de aurii austr. . . 108-95 
Losurile din 1860 . . . 130.75
Acțiunile bAncel austro-

ungare........................  845 —
Act. băncel de credita ung. 270.— 
Act. băncel de credita austr.276.- - 
Argintuld —. — Galbinl

împărătesei ................ 6 04
Napoleon-d'orl .... 10.14 
MArcl 100 împ. germ. . . 62 85 
Londra 10 Livres sterlinge 128 60

Jin 18 Februariu st. n. 1887

Bancnote românesei . . . . Cuini 8.45 Vând. 8.47

Argint romanesc . . . . . . > 8.-12 8.44

Napoleon-d’orl................. . . » 10 10 > 10.14

Lire turcesei..................... . . » 11.40 « 11.44

Imperiali......................... . . • 10.40 10.44

Galbeni.............................. . . » 6 01 6 05

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

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

Disconlula . . . » 7—10°/, pe ană.

” Pischinoer-Torte,
o tortă, care a căști gătii înalta recu
noștință a Maiestății sale Reginei si 
care,, neliindu întrecută în calitatea ei 
escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin
deni, să găsesce în fie-care di prospetă la 

Emil Porr, băcănia la steua 
rosiă.

Depositulfi principală: Oskar Pi- 
schinger, Viena. Brigittena/u.

. Pilule uni- 
în fapta nu 
cașuri efec-

medici ca cea mai benă

potc se-șl vedă de tolo ocupațiunile ei cu vioiciune 
j«venală. Acesta a mea mulțumită Ve ragă a o în
trebuința spre binele tuturor» colorii cari suferii, și 
Ve togă totodată, ca se-ini trimiteți din nou 2 suluri 
pi Inie si 2 bucăți sâpunu chinezesc. Cu deosebită 
stimă snpusu Alois Xovak primu-grădinnfii.

FARMACIA
J. PSERHDFER

a
Societate

Tipografia ALEXI, Brașovu.

și atragi! atențiunea, 
mirabilă de eftine sg

Bega Szt-Gyorgy 16 Februariu 1882.
Onorate Domnule! Nu Ve potu esprima îndes

tulii cordiala mea îniilțămită pentru pilulele D-v. de 
ore-cc pre Inngâ ajutorulu lui D-den, consorta inea 
care deja am îndelungați nu suferită de mfaerere, s'a 
vindecată prin pilulele D-v., și cu tâte că și acum 
treime <1 n când în când se întrebuințeze din clo, to
tuși sănătatea ei s'au îmbunătățit» întru atâta, în câiu

Pluguri-Rayol, patent.
ridicata afară. Pluguri-Rayol de sine conduce-

L eon gang, 15 Mai.
Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. producă 

adevărată minune, ele nil suntu ca alte așn de multe 
medicamente rec->mandntc, ci ele ajută întru adeverii 
aprope la totc belele. Din pilulele, ce-am fostu co
mandată la Pascî, am împărțită cele mai multe la a- 
micl *»i cuno scuti și au folosită la toți, chiar și persone 
de o etate mal mare și cu diferite bole și defecte nu 
dobândită prin ele, deși nu perfectă sănătate, der to
tuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a urma cu 
întrebuințarea loru. Te rog dar a-mî mai trimite încă 
5 saluri. Din parte-mi și dela toți, cari amu avuții 
deja norocirea prin pilulele D-v, ne redohendi sănă
tatea cea mai cordială multemită.

Martin Dentinjjer.

Viena, Singerstrasse 15
la „goldenen Reichsaptel“

Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite 
versate, merită cu Iota dreptula numirea din urmă, de 6re ce 
esistă aprbpe nici o bolă, la care nu ar fi probată în mii de  ..... .....
lula loru miraculosă. In cașurile cele mai cerbicdse, la cari multe alte me
dicamente s’au întrebuințată înzadaru, s’a dobenditO eu aceste pilule de ne
numărate ori și după una scurtă timpă deplină însănătoșare. 1 cufioră cu 
15 pilule 21 cr., 1 sulu cu 6 cutiore 1 fl. 5 cr., la trimiteri nefrancale cu 
rambursă 1 fl. 10 Cr.

Trimițendu-se prețulu înainte costă cu espedarea francată 
1 sulu cu pilule 1 fi. 25 cr., 2 suluri 2 H. 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 sulu nu se pdte trimite.

Au incursa o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii acestoru 
pilule mulțămesca pentru redobândirea sănătății loră după cele mai diferite 
și grele bole. Orî-cine a făcută odată încercare, recomandă acesta medi
camenta mai departe.

Reproducemu aci câteva dintre multele scrisori 
de mulțămită.

Stimate Domnule ! Prcsupunfiidu, că tote me
dicamentele D-tale vorfi fi așa de bune, ca ren umi
lul u balsam ii contra degeraturilor îi, care 

, în familia mea a făcută unu sfirșilă grabnici la inai 
multe umflături de degerătură. m’ani dec su pe lângă 
totă neîncrederea mea în așa numitele mijlocc univer
sale de lecuire, a lua rcfngiulu la pilulilc cnrAțîtore 
de sânge ale D-tale, ca prin ajutorulu acestora mici 
globulețe se boinbardezu la e ni o rr holdele, dc cari su
feră de anî îndelungați. Nu esitezu de locu a V6 măr
turisi acum, că suferința mea învechită diipe n între
buințare de 4 septemânî a încetată cu totală, și că 
recomandă aceste pilule în cerculu cunoscințeloră mele 
cu celu mai mare zelu. Nu am nimicii în contră și 
decă vei face întrebuințare în publică do aceste ale 
mele sire, inse fără de subsemnarca mea.

Viena, 20 Februariu 1881.
Cn înaltă stimă

O 
o

C5

C5

Tnmătoriă și fabrică ie mașini
lui Schlick

Balsam contra degerăturei de I. Pser- 
Jiofer. de mulți anî recunoscuta ca 
cela mai sigura remediu contra su- 
ferințeloi’O de degerătură de tota 
felula, precum și spre vindecarea 
ranelora învechite etc. 1 borcă- 
ne-a 40 cr.

Balsam contra gusiloru , remediu de O ș
încredere spre lecuirea umflături- 
lora la gâtă. 1 flaeona 40 cr.

Essența de vieță, (Picături de Praga) 
contra stomacului stricată, a mis- 
tuirei rele și greutățilorO de tot ii 
felula, una remediu de casă esce- 
lenta. 1 flaeona 20 cr.

Suculă - Spitzwegericli. medicamenta 
de casă in genere cunoscuta și es- 
celenta contra catarului, regușelei 
și a tuse: etc. 1 sticluță 50 cr.

Alifia americană contra rlieumatis- 
multii, cela mai buna medicamenta 
la t6te suferințele rheumatice, jun
ghiuri, Isehias (bălă de tremură), 
junghiu la urechi etc. 1 fl. 20 cr.

Lichior» (lin buruein de. AIpî dela 
W. 0. Bernhard. 1 butelia 2 II. 
60 cr-. 'I2 buteliă 1 fl. 40 cr.

Esență pentru ochi de Romershau-

sen. 1 buteliă 2 fl. 50 cr. ’/2 bu- 
teliă 1 fl. 50 cr.

Pomadă de Tanochiiiiii de I. Pser- 
hofer, de unu șiră de ani recunos 
cută de 
dintre Iote remediile pentru cres- 
cerea părului. Ună borcanu ele
ganta adjustata 2 fl.

Piaștrii universalii de prof. Steudel, 
la rane din lovitură și inpunsu, 
la Iota feluîu de bube rele și la 
nmflături învechite, ce se spargă 
periodica la piciore, la degeto, la 
rănile și aprinderile de țtU) și la 
multe alte suferințe dc acesta soia, 
s’a probata de multe ori I bur- 
cand 50 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
TU. Bulrich. Una remediu de casă 
escelentă contra tuturora urmări- 
loru digestiunei stricate precum: 
durere de capa, ainețelă, cârcei la 
stomachu, acreală în gât.ă, sufe
rințe haemoroidale, constipațiune 
etc. 1 pachetO 1 fl.

Fraiizbraiitwein 1 butelia 60 cr. 
Praffl contra asudării piciorelora, 1 

Cuțiă 50 cr.

Medicamente Homeopatice de totii felnlu se află 
totdenna gata.

Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin fote diarele austriaee, și la casă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla iri depositn, se vora procura la 
cerere eu promptitudine și câtă se note de eftină.

Trimiterile prin poșta sâ efectuâză iute, ddeă se tri
mite prețulu înainte, sâu cu rambursa.

Trimițendu-se prețulu înainte, (mai bine prin man- 
datiî poștali!) este porto poștală cu multă mai eftină 
decâtu la trimiteri cu rambursa. 3-12

pe acții în Budapesta.
Biuroulu centrală: IV. Weitznerring 57 - Despărțementulă pentru ma

șini agricole VI. Aeussere Weitznerstr 1696—1699.

recomandă Garnituri de treieratu cu vaporii, de încăldito cu cărbuni, 
lemne și cu paie. C 
pene (Stiftrn-System), 
tril curățita.
mai departe patentatele pluguri Schlick cu 2 și cu 3 feare recunoscute 
de escelente.. — Prețulu (lela fl. 58 în susu.
Schlick cu aparată pentru 
tore (după Sack). Plugud oiiginale Schlick și Vidats cu 1 fierți.

Cea mai mmă mașină patentată de semânatu în brazdă.
Mai departe se află gata : Mori de măcinată, cu una și cu doue 

pietre, mori pentru porumbă „Little Giant," batoze de porumbă, mașini pen
tru preparare de nutreță. Teascuri pentru uleiuri ș. a. m. în stabilimen- 
tulu fabricei nostre se polă vedea lucrânda: cele mai nouă mașini pentru 
topită cânepă flosă sist. Ramie și mașini de curățită după sistemulă nostru 
propriu, cu o putere de lucru cvantitativă și cvaiitaliva estraordinară

cu
Garnituri de treierată cu vîrteju (Gdppel.) Sisteme cu 

cu. său fără aparate pentru umplute în saci și pen- 
Mori pentru curățitulu cerealeloru (Si/stemu Backer & Vidats)

pe teremulu industriei de cesornice cu pendulă.
Numai fl. 2.50

costă la mine de astădi încolo unu

(Qesornicu cu pendulă 
escelentu, egulatu de sine luminătorii, cu aparatti pentru deșteptatu și 
sgomotu, cu doue glonțe (funți) bronzate, pendulă și cele aparținetore.

Aceste cesornice pompose și escelente suntu montate în pervasuri 
rotunde, fruniosa colorate, imitânda lemnulâ de nuca, d« abanosa seu pali
sandru, o podobă pentru tie-eare salona. 
neză noptea ca luna

Pentru tabla cu cifrele ce lumi- 
fără adausfi de nici una materiala dau pentru

IO ani garanțiă
că aceste cesornice minunate, escelente și totuși ad- 
află singura numai la mine bune și veritabile 

Afară de acestea dau cu
Numai

fi. 6 50
111111 eeseriliea romontoir. .supralinfi Argintu-N'iekel. de întorșii fără cheiă- 
cu i chanismO de Nickel adevărată, regulată, punctuală, cGsornicil nedis, 
Iructihilă. arălândii secundele. Numai fi. 6 50, mai nainte a costală întreită.

Trimiterea in pmvineiâ se laee en rambursa post., sen trimițendn-se prețuia înninte prin 
Exportliaus Fekete, Uliren-Depot, 

Wien, V. Wehrgasse Nr. 13 59.
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