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Brașovu, 21 Februariu 1887.
Cit mare încordare s’a așteptată de astă- 

dată în tdtă Europa discursulti tronului, prin 
care s’a deschișii noulti Reichstag germanu în 3 
Martie a. c. Se credea, că guvernulu germanii 
se va folosi de acostă ocasiune spre a-și precisa 
atitudinea în politica din afară, adticendu mai 
multă lumină asupra situațiunei.

Așteptările de felulu acesta nu s’au împli
nită. Din mesagiulă împerâtescu, ce la cetită 
ministrulă de stată Botticher, în absența împă
ratului, care e bolnavă, nu aflămă nimicii nou. 
Se asigură întrînsulă, că raporturile Germaniei 
cu celelalte state nu s’au schimbată și că „poli
tica esteridră a Maj. Sale împăratului urmăresce 
mereu scopulu d’a susține pacea cu tote statele 
și mai vertosă cu statele vecine11.

Unăj singură pasagiu conține discursulă tro
nului germană, care, deși repetă din nou ceea ce 
s’a disu de atâtea ori înainte de alegeri despre 
importanța primitei septenatului, totuși este ast- 
felu stilisată, încâtă a făcută asupra membriloru 
Reichstagului o impresiune mai multă belicdsă, 
decâtă pacinică, presentându-le situațiunea ca 
forte seridsă.

„Decă Rechstagulă ■— dice mesagiulă — 
va esprima unanimă, fără șovăire și fără desbi- 
nare, voința națiunei de a se opune adi și în 
orice timpă deplină înarmată cu totă tăria puterei 
nostre naționale în contra oricărui atacă îndrep
tată asupra granițeloru ndstre, atunci Reichsta- 
o-ulu sinaruvu numai prin decisiunile lui și încă îna- 
inte de esecutarea loră va întări în modă esen
țială garanțiile păcii și va înlătura îndoielele, 
ce s’au putută nasce în urma discuțiuniloru par
lamentare de până acuma asupra proiecteîoru 
privitdre la întărirea puterei ndstre armate.11

Cu alte cuvinte: primirea septenatului va 
contribui a asigura pacea, pentru că nici unu 
stată nu va mai cugeta a ataca Germania, vă- 
(Jendu-o armată până în dinți. Ei bine, dâr a- 
câsta era și mai înainte totă așa. Nimeni, și 
Francia mai puțină ea ori ce altă putere mare, nu 
s’a gândită a ataca Germania. De ce dâr atâtea 
pregătiri, de ce atâta grabă eu înarmările.

Și ministrulă de esterne austro-ungară Kal- 
noky a făcută în delegațiuni asemeni declarări, 
der refrenulă lorii este „că trebue să fimu gata 
pentru tote eventualitățile.11 Prin urmare diplo
mația prevede una seu alta eventualitate și o 
crede forte apropiată. Probabilă chiar, că din 
vr’o parte seu alta se pregătesce o lovitură ofen
sivă și că cei ce pretecsteză temerea d’ună a- 
tacă din atară se gândescă ei înșiși la unu a- 
tacă, la unu răsboiu, care să-i mântuie de cala
mitatea de a cheltui mereu alte milidne pentru 
înarmări.

Unele foi oposiționale germane susțină cu 
t6te acestea, că mesagiulă împăratului Wilhelm 
desminte soirile de răsboiu, ce au fostă răspân
dite cu intențiune de cătră pressa bismarkiană, 
cu scopă de a face presiune alegătoriloră ger
mani în favdrea septenatului.

Nici nu mai scie omulă, ce ar fi mai bine, 
să se trăgănescă starea de astăiji, care înghite 
milidnele contribuabililoră ținendă lumea într’o 
continuă iritațiune și nesiguranță, ori să se hotă
rască odată la ună felă. In totă casulă este rău 
cum e și nu suntă prospecte ca se fiă mai bine.

Pană mai eri se părea, că celă puțină fatala 
cestiune bulgară a încetată de a mai fi pericu- 
16să pentru pacea lumei. Acum revoltele din 
Bulgaria au nimicită și aceste speranțe și contele 
Kalnoky, care întâiu vorbea de „importanța se
cundară11 a cestiunei bulgare, este nevoită a<Ji a 
mărturisi, că ea încă totă nu și-a perdută carac- 
terulă său periculosu.

Intr’aceea nimeni nu scie ce vrea Rusia și 

ce pași are de gândă să facă și totuși pacea lu
mei depinde adi în cea mai mare parte dela a- 
titudinea acestei puteri.

Din pașalâculu lui Banffy.
Din Bistrița i se scrie diarului „Sieb. D. Tgbltt«, 

că în ședința eomisiunei administrative a comitatului 
Bistrița, ținută la 21 Februarie, s’a presentată recursulă 
Sasiloră contra cunoscutei hotărîrl d’a se închide grădina 
de copii săsescă de acolo, și s’a decisă a se trimite mi- 
nisteriului culteloră și instrucțiunei. In acestă ședință s’a 
întâmplată și ună incidență, care dă o nouă dovadă 
despre purtarea bruscă a organeloră guvernului față cu 
indreptățitele dorințe ale naționalitățiloră. Inspectorulă 
de dare Algatzy referă despre incassarea dăriloră în luna 
Ianuarie și despre ună recursă ală reuniunei de credită 
și împrumută din Bistrița și făcu în legătură cu acesta 
și o moțiune. Membrul eomisiunei, preotulă Carol Muller, 
invită pe inspectorulu de dare, să reproducă referatulă 
său, cum a fostă obiceiu pănă acum, și in limba ger
mană, deorece membrii aleși ai eomisiunei administra
tive'nu sciu perfectă unguresce. Acâstă invitare fu bruscă 
respinsă de referentă cu observarea, că elă va refera în 
viitorO numai in limba ungurescă. Președintele Banffy-pașa 
care fu invitată să facă pe inspectorulă de dare a’șî re 
produce referatulă său in limba germană, răspunse că 
după lege n’are dreptă a sili pe unu funcționară, ca 
afară de .limba stalului" să refereze și în altă limbă. 
Inzadară advocatulă Low replică, că membrii aleși ai 
eomisiunei nesciindă perfectă unguresce ar fi numai nisce 
statiști la tractări unde se refereză numai unguresce, 
că funcționarii suntu pentru poporă, er nu acesta 
pentru funcționari și că considerarea la bună administra- 
țiune cere, ea raportele să se dea și într’o limbă de toți 
ințelesă; inzadară accentua advocatulă Lica, că membrii 
români se mulțumescă cu o recapitulare în limba ger
mană, nu s’a dată nici o urmare dorinței membriloru 
aleși ai eomisiunei administrative.

Libertate ori despotismă ungurescă este acestă 
faptă? Băspuncjâ „liberala" fiîiă kossuihist.l din Clușiu!

Nu v’atingeți de Jidovi!
E lucru cunoscută, că guvernulu ungurescă 

aternă de buzunarele Jidoviloru, singuruliî re
fugiu pentru a mai cârpi ciuruita visteriă a sta
tului. Prin urinare nu trebue să ne mirămă, decă 
Jidovii suntu copii răsfățați și giugiuliți ai stă- 
pânirei unguresc!. Pressa ungurăscă e în mâna 
lorii, în funcțiuni suntu preferiți, arendile și ghe- 
șefturile suntu ale loră, nemeșii scăpătați își află 
mântuire la punga jidovescă, — negreșită pănă 
ia o vreme, — prin urmare de ce n ară ti Ji
dovii cei mai „patrioți11 ? Și apoi trebue să sciți, 
că chiar acum are nevoia guvernulă ungurescu 
de unu împrumută de 40 milidne. Nu’i vorbă, 
Rothschild se dice că l a respinsă pe d. Tisza, der 
speranța nu e perdută. Și-a cam perdută gu- 
vemulă ungurescu creditulă, și-a cam mâncată 
omenia, der „patriotismulă11 jidano-maghiarii îlu 
va face se’nțelegă pe Rothschild, că deși banii 
împrumutați suntu în pericultî d’a ti perduți, în 
schimbă însă Ungaria e menită a deveni Țera 
făgăduinței, precum arată tote semnele. Prin ur
mare să nu v’atingeți de Jidovi, că e focii!

Și ca să vecjă și cetitorii noștri cu câtă cru
țare e tractată jidovimea, le comunicămu o scenă 
petrecută în o ședință a camerei din Pesta, după 
ce se desbătuse pănă la unu timpii bugetulu mi
nisterului de agricultură, comerță și industria. 
Raportulă despre acâstă ședință cjice :

Mai inulți cetățeni din Tolnau petiționară la dielă 
ca să se ia disposițiunl prin autorități în contra arenda
torului regalieloră de acolo Salomon Kohn, care folosesce 
cazanulă de rachiu pentru a’șî vindeca scârbosele sale 
băle. Comisiunea propuse, ca, deorece în acestă afacere 
s’a pornită cercetare, pelițiunea să se dea ministrului de 
interne

Deputatulă Geza Racz observă, din incidentală a- 
cestei petițiuni, că Jidovii, cari s’au introdusă ca contra
bandă pănă și în reuniunile de nobilitare a moravuriloră, 
trecă bălele loră asupra creștiniloră. (Neliniște. Președin
tele sună clopoțelulă).

Președintele: Rămâi la obiectă și nu fe estinde asu
pra unoră lucruri, care ofenseză 600,000 cetățeni și atingă 
și fără de acăsta neplăcută: (Vii aprobări.)

Geza Racz continuă a vorbi asupra acestui obiectă.
Președintele'. Sala aeâsta este cea mai distinsă sală 

de desbateri a Ungariei și d. deputată datorâză țării să 
respecteze acestă locă. (Vii și generale aprobări).

Geza Racz declară, că a luată cuventulă numai în 
interesulă petiționariloră creștini.

losef Madarasz protestâză contra atacului antevor
bitorului asupra reuniunei de nobilitare a moravuriloră 
și speră, că ministrulă va da în curăndă lămuriri în a- 
cestă casă și va lăsa să se pedepsescă cum se cuvine 
cei cari voră fi vinovațl; celă ce e de pedepsită, să-și 
ia pedepsa, fără considerare la confesiunea sa.

Gustav Vizsolyi arată, că chiar In petițiune se de
clară, că deja s’a pornită cercetare în acâstă afacere. 
In totă casulă ministrulă va răporta; pănă atunci să 
aibă răbdare Racz.

Președintele enunță ca deciune, că petiția se predă 
ministrului de interne.

Va să îndată ce este în jocu „ontirea11
și „patriotismulu11 Jidoviloru, președintele dietei 
întrerupe pe vorbitorii protestândă ca să nu o- 
fenseze 600,000 Jidovi și să respecte celă mai 
distinșii localii de desbateri ală Ungariei.

Ce se face când e în jocu onorea și pa
triotismulu a 10 milibne nemaghiari? Atunci 
președintele dietei său tace său, dâcă vorbesce, 
dojenesce, nu pe calumniatorii maghiari, ci pe 
câte unii deputată naționalii, care se încărca a 
protesta în contra calumniatoriloră. Când se 
ridică corifeii parlamentari ca să descrie națio
nalitățile nemaghiare ca dușmane statului, în- 
tregă cameră aprobă cu președinte cu totă; ăr 
când se găsesce ună corbu albă, care să Ie 
spună îngâmfațiloră dela putere, că rău facă 
când își îndușmănescă astfelă naționalitățile, 
atunci ârășl întrâga cameră isbucnesce în stri
găte de desaprobare și președintele găsesce că 
nu se vorbesce la ordinea dilei. Numen! nu’șl 
ridică atunci vocea să se respecte „celă mai dis
tinsă locă de desbateri ală Ungariei11; nimeni nu 
se ridică să ia în apărare cele 10 militine de lo
cuitori ofensați, cari părtă greulă și sarcinele 
statului, nu numai usurile și folăsele ca Jidovii.

Dâr din nenorocire trăimă în țera risipei 
și d. Tisza are trebuință acum la momentă de 
multe milidne și ârășl trebue să apeleze la bu- 
zunarulă capitaliștiloră perciunați.

Prin urmare nu v’atingeți de Jidovi ? 

SUIRILE PILEI.
Precum se scie, deputatulă Mocsary a adresată a- 

legăloriloră săi din Halas o scrisăre deschisă asupra 
punctului său de vedere espusă în cestiunea naționalită
țiloră și desfășurată prin vorbirea sa de deunăzi în dietă. 
In urma acestei scrisori, alegitorii sei din Ilalas au ți
nută — precum anunță >Egyeterles« — în 2 Martie o 
adunare fără deosebire de partidă, în care s’a hotărîtă 
unanimă, că alegătorii nu se alătură la punctulă de ve
dere ală lui Mocsary in cestiunea naționalitățiloră și nu
lă aprobă.

Princesa de coronă Stefania, ca protectore a asilu- 
lui ungurescă de copii din lergu- Mureșului a dăruită a- 
cestuia și pentru anulă curentă 50 fl.

—x—
Din Bucovina ârăși au vrută să vină în Ungaria, 

după cum scrie „Kolozsvâr», 30 familii de Ciangăi din 
comuna Josefina. Guvernulă ungurescă însă Ie-a făcută cu
noscuta să rămână acolo, unde suntă, căci aici n’au 
unde să se coloniseze. Reuniunea Ciangăilofă va a-



Nr. 41. GAZETA TRANSILVANIEI. ț887.

dresa o rugare la guvernulă ungurescă, ca să li se dea 
din pădurile erariale locO de colonisațiune. — Ce leită, 
a și slăbită .palriolismulă*  ungurescă pentru Ciangăi? 
Ori i-au spăriată cele 2 milione cheltuite pentru o sin
gură coloniă! Să mai dea și Kulturegyleturile din fon
durile bancheteloră! Acum Ciangăiloră din Bucovina Ii 
suntă ciuruite rândurile prin emigrarea unora dintre ei 
in anii trecuțl, așa că atji nu mai suntă in stare nici 
preoții să și’i susțină. Mâne, poimâne voră lua lumpa’n 
capă pe unde-i voră duce ochii.

*) Mă-sa—Mamăsa.
”1 Tataia său.

—x-—
f Dela Ploescl primimă durerbsa scire, că eri 

sără la 9 bre a repausată subită in etate de 50 ani ce- 
tățenulă și comerciantele de acolo d-lă Haralamliie 
Stănescu, cavaler alb ordinului Coronei României, membru 
fruntașă ală mai multora corporațiuni. Haralambie Stă- 
nescu este fratele cunoscutului comerciantă din Brașovă 
Tache Stănescu. înmormântarea va fi mâne, Duminecă, 
la 3 bre in Ploesci, la care sunlă invitați toți amicii și 
cunoscuții răposatului, în numele fratelui, a cumnațiloră 
și cumnateloră nepoțiloră și nepoteloră lui. — Espri- 
mămă familiei Stănescu condolențele nostre.

—x—
>Patrioții“ simțescă mare lipsă de a se înființa 

scâle noue de stată în comitatulă Cojocnei, măcarcă co
mitatulă acesta este locuită aprope esclusivă numai de 
Români. Inspectorulă regescă de scole Kozma Ferencz 
a și făcută în scopulă acesta pașii necesari la locurile 
mai înalte, der a trebuită să-și pună pofla’n cuiu, fiindă 
gblă visteria statului. Ministrulă de culte și instrucțiune 
publică a răspunsă, că resoluția negativă, pe care a 
dai’o in causa acesta anulă trecută, rămâne în vigbre 
și’n anulă acesta.

—x—
In Clușiu nu prea dormă pe rose organele instituite 

pentru impedecarea contrabandei de spirtă. In dilele tre
cute vrendă să visiteze pe trei individ! bănuiți de contra 
bandă, fură bătute de aceștia.

Luni, 2 Martie, s’a începută in comitatulă Clușiu- 
lui conscrierea obligațiloră Ia serviciulă militară. In cer- 
culă Nadășului s’au presentată la asentare iu diua ân- 
teiu 144 tineri din clasa I de etate. Din aceștia s’au 
aflată apțî pentru serviciulă militară cu totulu 28, in spi- 
tală au fostă trimiși 2, er 13 au fostă trimiși la supra- 
visitațiă. Apți de a servi la glbte cu arme s’au aflată 
93, Ia glote fără arme 8.

leatrulu ungurescă din Clușiu, în urma unei dis- 
posițiuni a ministerului de interne, se va da în arendă 
pe trei ani. Publicațiunea de arendare a și apărută 
deja. Se cere o cauțiune de celă puțină 6000 fi. Sub 
vențiunea anuală va fi de 20,000 fi. — Asta ’i ultimulă 
medicamentă ce se aplică pentru prelungirea vieții 
teatrului.

—x—
La *21  Martie n. se va judeca înaintea juriului din 

Tergulii Mureșului procesulu de pressă intentată de bir- 
tașulă Franz Gruber din Bistrița contra redactorului foiei 
»Bistrilzer Wochenschrifl“ pentru ună pretinsă arliculă 
ofensâtoră.

—x—
La 1 Martie n. au fostă alarmați pompierii in Ter

gulu Mureșului. In camera unde era aședată reposata 
soțiă a judecătorului dela tabla reg. Iohann Frink, isbuc- 
nise focă și cuprinsese o parte a patului și vestminte
le mbrtei. Foculă a fostă stinsă.

—x—

Tn noptea de 1 spre 2 Martie n. trenulă de per- 
sbne ce venea dela Viena spre Pesta s’a ciocnită cu o 
mășină ce mergea pe șine aprope de stațiunea Franz- 
stadt. Qeee vugone din trenulă de persone au detaliată. 
Cei mai inulți călători au suferită contixiiini. Greu ră
nite au fostă patru persbne.

Reuniunea de binefacere din Iași a înființată ună 
asilu de nopte pentru cei fâră adăpos'ă. Ori cara cere 
ajutoră, primesce pentru nbpte pată, ună pahară de 
ceaiu și o bucată de pane. Câte 60—70 persone pe 
nopte suntă primiți in asilă.

In săptămâna acâsla au emigrată din lași 10 fa
milii jidovescl la America. O altă familiă jidovescă con- 
stătătore din 12 membri a plecată la colonia Samaris 
înființată în Palestina de Israelițl din România.

lghiu*),  Februariu 1887.
Stimate Dle Redactoră! Elevii scolei românescl 

din lghiu au arangiată în acest ă ană scolastică două pro- 
duețiuni și anume: In 28 Decemvre o producțiune dia- 
logică însoțită cu cântări, ală căreia venită a fostă des
tinată pentru procurarea rechisiteloră de scolă, de cari 
se simția mare lipsă.

Acestă producțiune a succesă forte bine. Pe la 5 
bre sala cea mare a scblei a fostă indesuită de poporă 
de ambe confesiunile. Totă poporulă a ascultată cu mare 
atențiune și plăcere vocea micuțiloră școlari. N’a pără
sită nici unulă localulă până s’a terminată întregă pro- 
ducțiunea, când onor. d. Nicolau Florescu a ținută ună 
discursă, in care a adusă mulțămită învățătorului pentru 
diligință și zelă, a esplicată apoi poporului conținutulă 
tuturoră dialbgeloră, incâtă a fostă aplaudată și aclamată 
de totă publiculă prin strigăte de „să trăiască/ Prin 
contribuirile libere ale raarimmo.șiloră asistenți s’au In- 
cassată atunci vr’o 15 fi. cu cari îndată s’a și procurată 
charta Ungariei și globulă pământului.

Incuragiațî de succesulă acestei întreprinderi, unii 
din fruntașii poporului în înțelegere cu învățătorulă au 
arangiatu la 6 Februariu încă o producțiune urmată de 
petrecere cu jocă, alu căreia venito a fostă destinată 
pentru fondulu scblei gr. cat. de aici

Laudă cerului, că acestă producțiune a fostă cerce
tată de ună publică încă și mai numărosă ca cea din- 
teiu, s’a începută la 7 ore, amăsurală programei, și s’a 
terminată la 9 ore inclusive. Publiculă a ascultată cu 
mare atențiune tbte dialogele și după terminarea fiăcăruj 
dialogă au urmată aplause entusiasle.

Dela 9 ore s’a începută petrecerea cu jocă, care 
a durată pănă la 8 ore dimineța. Toți ospeții au luată 
parte pănă in fine, afară singură numai de doi inși. 
Mulțămită tuturoră bspețiloră pentru bunăvoința mani
festată față cu întreprinderea nostră, mai cu semă însă 
datorimă recunoscință d-șoreloră Lucreția Barbu și Ioana 
Popa, cari prin înfățișarea în costumă națională ni-au 
făcută o deosebită plăcere.

înainte și cu oeasiunea petreeerei au incursă 44 fl. 
68 cr., din cari subtragându-se spesele a rămasă ună 
venită curată de 18 fl. 14 cr. Lista marinimoșiloră con- 
tribuenți este compusă de următorii p. t. d-ni:

Simeonă Micu, prolopopă gr. cat. în Alba lulia 1 fl, 
Ales. Tordașiană protopresbiteră gr. or. în Alba-Iulia 
50 cr., Georgiu Rață advocată 50 cr., Ioană Coșieră

’) Suntă rugate cu tbtă onbrea și celelalte diare a 
publica acâstă corespondință. 

advocată 50 cr . Bobină Pățiți advocată 50 cr., Amfi- 
loeliiu Giurca notară cercuală în Feneșiu 1 fl.. Teodoră 
Perie ospătară 1 II, Dimilrie Furdui ospătară 1 fl., lu- 
lius Turcu ospătară 50 cr., Georgiu Laseu 1 11., Egyedi 
•lânos 50 cr., Lucacifi Vietoră medică cercuală 50 cr.

Dela producțiunea dialogică: Gregoriu M. Munte- 
ană proprietară in Cricău 1 fl., Vasilie Nesforă 20 cr., 
d-na Veronica Florescu 1 fi., Vârodi Jânos 1 fi. 50 cr., 
Eînrich Mihâly 50 cr.., lsacă Leopoldă 1 fi., d-na Rosalia 
Chisbacă 30 cr., Georgiu lancau 40 cr., Nicolau Crișană 
10 cr, losifă Popă 60 cr.

Dela producțiune și jocă: Georgiu Popă proprie
tară în [ghiu 1 fl. 50 cr., Ioană Dumitreană invățătoră 
in Șiardă 1 fl. 40 cr., Raveca Barbu cu d-șbra Lucreția 
1 II. 20 cr., Corneliu Meteșiu practicantă de notară 1 fl., 
Ioană Bota proprietară in Alba-Iulia 1 fl., Ioană Popă 
proprietară în lghiu 1 fl. 20 cr., Vasile Bucerdianu faură 
1 fl., Georgiu Istrale proprietară 1 fl. 20 cr., Aritonă 
Popa 1 fl. 20 cr., Andronică Istrate 1 fl. 10 cr., Ștefan 
Anghelă 1 fl 10 cr., Szoverfy Gâza 60 cr., Teodoră Bi-
rișiu 1 fl. 20 cr, Ana Dănilă 50 cr., Matheiu Fulicea
sergentă în Alba lulia 50 cr., Ioană Ursa preotă rom. 
în Meteșiu 1 fl 20 cr., Ioană Dănilă 1 fl. 20 cr., Mitru
Morariu 1 fl. 10 cr., Gerasimă Adamă 1 fl. 10 cr., Ioană
Barabanțiană 1 fl. 8 cr., Ioană Maximă preotă rom. în 
lghiu 50 cr., Pipoșă și Cisteană 1 fl., Leopold losifă 
1 fl., N. Neamță sergentă 70 cr., Mendelă Hirsch 50 cr., 
Klein Moritz 50 cr., Szoba Maria 50 cr., Lebel Ludovică 
50 cr., Szoba Mihaly 50 cr., Sipos Elek învăț, ev. ref. in 
lghiu 50 cr.. Ioană Medrea 50 cr., Ioană Opațianu 50 cr. 
Nicolau Popă Sântimbru 1 fl.

Suma totală 44 11. 68 cr. v. a., din cari subtră- 
gendu-se spesele au rămasă venită curată 18 fl. 14 cr. 
v. a., cari s’au dată curatorelui bisericei spre ad
ministrare.

Primâscă marinimoșii contribuenți mulțămită și în
credințarea deosebitei stime și recunoscințe din partea 
poporului română din lghiu pentru ajutorulă acesta, a- 
tâtă de binevenită pe sema scblei. —D.—

Cutremiirulil în Nizza.
D-lă L. A. Vidrarcu, care a fostă în Nizza pe tim- 

pulă cutremurului de pămentă, adresăză , Românului" ur- 
mălorea scrisbre cu data 25 Februarie a. c.:

„ ..Cu o sâră înainte totă orașulă era veselă, cu o- 
casiunea carnevalului. Multă lume nici nu era culcată 
când a începută teribilulă cutremură. La șese fără 17 
minute celă dânteiu cutremură se simți, însă aprbpe nu 
fu simțită decâtă de cei ce nu dormeu. Optă seu nouă 
minute mai târdiu, fu adevărata catastrofă. Casele tre
murau ca varga. Ună țipetă generală și înspăimântătoră 
se audia din tote părțile; cânii urlau; în fine parcă era 
sferșitulă lumei. Unii strigau femeile și copii loră, alții 
plângeu. Totă lumea se îngrămădea spre eșirea hote
lului, dându-se lovituri și stâlcindu-se ca la ună focă. 
In scurtă stradele presentau ună spectacolă din cele 
mai triste. Femei in cămăși de nopte cu piciorele gble, 
bărbații totă atâtă de imbrăcațl, nebuni de frică, stri
gau, plângeau și nu sciau în ce parte să apuce. Fie
care chiăma cu desperare pe femeia, copiii și amicii săi. 
Frica strîngea pe unulă lângă altulă. La șese și cinci 
minute ală treilea cutremură începu. Femeile se arun
cau unele la pămentă, altele perdeau ciinoseința, copiii 
țipau; ună spectaeulă grozavă. Nu mai e nici o sigu
ranță nici pe sfrade, căci casele amenință d’a se dărîma; 
fiăcare fuge spre malulă mării și spre stradă. Cutre- 
murulă insă din norocire nu tu atâtă de tare, cu tbte

FOI LETON U.

Cântece poporale,
adunate dela poporală româna din Cățielulu 
română de Ioană Selăgiană. învâțătoră.

I.
Fost’am și eu brecând
Și n’am âmblată totă plângendă, 
Orecândă șl-a ore-cui, 
D’acum nu-să a nimărui,
Der de m’oiu purta frumosă 
Fi-voiu âr a cui am fostă.

II.
Streinu-să și n’am pe nime, 
Am bugăți*)  der nu-mi vreu bine, 
De-așI ave pe orecine 
M’ar trage din rău la bine, 
De-așI ave pe cineva 
M’ar trage, nu m’ar lăsa.
Da-să streină ca-ună puiu de cucă. 
N’am milă unde mă ducă.

III.
Onule **),  poți totă ara
Boi și vaci nu-i înjuga,
Oana ta ’n crîșm’a joca 1

Vine Onu ostenită

*) Destui. **) Ioane.

Și de lucru rău trudită :
„Ce-ai făcută Oană de cină ?“ 

, Răstăuțiâ pe găină, 
Curechiu verde din grădină!

Ionașă din graiu grăia : 
„Pune-ți Oană și cineză 
Și bine te ospeteză, 
Că cu mine nu-i cina
Numai cu bota-ți voiu da!“— 

Când era la cină vreme 
Pe Oana-o bătea cu lemne, 
Când era la miedă de nopte 
Oana trăgăna de morte, 
Când dorile răsărea 
După Oana clopotea. 
Cântă cucu pe cireșă 
Pe Oana o prohodescă, 
Cântă cucu ’n verfă de nucă 
Pe Oana la grop’o ducă. 
Vină și vină apoi gendarî 
Cu feră și lanțuri tari, 
Să prindă pe Ionașă, 
Să’lă ducă călugărașă 
In temniță la Muncaciu 
Ionașă pe delă lugea 
Și dilele-șl blăstăma: 
— Dâe bunulă Dumnezeu, 
Să fiă codrulă birău, 
Se ml scapă și eu vieța 
Că ml-am omorită puica.

Rea a fostă nevesta mea,

Când pre mine mă vindea, 
Și cu altulă să iubea.
Și copii și-i urea!

In sfințița sorelui 
La grădina Clușiului, 
Pe când secerau ovese 
Gendarii că mi-lă prinsese, 
Căci ună câne de fârtată 
Pe Ionașă că l’a fostă dată, 
Să-lă afle unde jelesce 
A ficioriei poveste.
In lanțuri grele-lu legară 
Și ’n temniță-lă înfundară, 
In temniță în pămentă, 
Unde nu mai suflă ventă, 
Unde broscele te mușcă 
Și sănătatea ți-o uscă.
In temniță elă horea
Și la Dumnezeu gândea:
— Ertă Dbmne-a mea urgiă, 
Me scbte dela robiă, 
Să nu dic’amea sămânță 
C’am lostă omă fără credință; 
Să nu dică nemulă meu, 
C’am urită numele tău;
Să nu morb in temniți grele 
Departe de nemurele;
Să scie copii mei, 
Că i jelescă și eu pe ei I

Poesii poporale,
culese de

Demetriu Moldovanu invățătoră în 
Șierbenî.

Toderașu ostașiulă.
Floricică de pe plaiu, 
Pe Toderă, ficioră de craiu, 
Vineri mă-sa*)  l’a născută, 
Sâmbătă mare-a crescută, 
Duminecă sa’nsurată,
Luni la bsle a plecată,
Nevestii vorb’alăsată:

Nevastă puicuța mea
Șâpte ani nu mi-i vede,
Șepte ani și jumătate
Io nu țl-oiu trimite carte, 
Der tu să-mi fi cu dreptate,
Că și io câtă oiu umbla
De tine nu ml-oiu uita! 

Șepte ani că s’o’mplinită 
Toderașă n’o mai venită 
Cu gândulă ea s’anșelată; 
Și s’a pusă, s’a măritată.

Elă veni p'ună rită de fână
Se’nteJni c’ună moșă bătrână*):  
„Bună cjiua moșă bătrână !
Ce strîngl Dumineca fenă?« 

>TacI voinice, mergi la dramă,
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acestea tolă lumea e înspăimântată, la toți le lipsesce 
încrederea, fiecare tremură, sciindă ce-10 așteptă. Nimicii 
mai înspăimântătorii, decâtă când vetji mârtea de aprope 
și când simți, că nu e nimică de făcută. Tote casele 
suntâ părăsite, nimenea nu gândesce decâtă d’așl scăpa 
vieța, nărăsindă totfi. Nizza are aerulii de o șatră de 
țigani.

Pe pieța Masseux, o lume cosmopolită, se audă 
iotă telulă de limbi, și omeni de tâte condițiuniie. Pe 
cheuri, in grădina publică, pe promenada englesă, pe 
plajă, aeelașă spectacolă. Trăsurile iau ună preță ne
bună. Alții plecă la gară uilândă că pericolulă e mai 
mare in drumulă de leră. Trăsurile insă nu plecă. 
Frica cresce din minută in minută. Fiecare se așteptă 
din minută in minută la altă cetastrofă. Nimenea n’are 
curagiu să intre acasă, toți așteptă. La 8 și jumătate 
altă cutremură, forte ușoră; fiăcare scăte țipete și crede 
că s’a gătită cu dânsulă. Unii pe alții se intrebă, dăcă 
nu se scie nimică pentru viitoră.

in birourile telegrafului peste o miiă de persone. 
Noptea viitore, adecă astă-nop e, nimenea nu mai dormea 
la locuința sa. Frica era așa de mare, că chiar hoții 
nu avură curagiu de a se introduce in case intr’ună mo- 
mentă atâlă de favorabilă pentru dânșii, Ună scaună 
pentru a petrece noptea pe plajă se plătea până la 40 
franci, ună landou pentru a petrece nâptea afară de orașă 
până la 1000 franci.

T6tă -plaja era ună singură pată. Nimenea nu 
cuteza a intra în centru pentru a cumpăra d'ale mân- 
cărei. Băcăniile de pe plajă s'au îmbogățită ; ună eâr- 
nață se plătea cu 20—30 franci. Când trenurile au în
cepută a circula, a fostă nevoiă de gendarmeriă pentru 
a impedeca călătorii de a se stâlci pentru a trece îna
intea altora Câte 14 ore trebuia să aștepte omulO 
pentru a pute avea ună biletă. Feste 6000 persone in 
permanență in gară.

In fine astă nâpte n’au fostă decâtă trei cutre
mure d’ajunsă de ușore, celă dânteiu la 2 ore și 15 mi
nute nâptea, celă d’ală doilea la 4 ore și cehă din urmă 
la 5 6re și 20 minute dimineța. Frica este pentru astă 
nopte din nou; este temă să nu se prăbușescă pămân- 
tulă. Sule de case suntu crepate și menite de a cădea 
din minută in minută. Peste o sută de case s’au sfă
râmai 0, intre altele și biserica germană. Morți au fostă 
mulți, deși (fiarele Pentru a nu spăria lumea nu anunță 
decâtu în cantitate mică pentru momentă. Câtă despre 
răniți se numără cu sutele, multe persone au inebunită 
de frică, și câte încă n’au să sufere tolă vieța loră de 
frigulă ce l’au suferită in costumulă loră primitivă. E 
forte periculosă d’a umbla pe stradele Nizzei; in fiă-care 
momentă cadă pietre și acopereminte.

Mă aflu la țeră, unde este lorte multă lume, cari 
au venită pentru că la ună casă de o nouă catastrofă, 
cum casele n’au multe etaje, riscă mai puțină d’a fi 
sdrobiți. Ni se anunță că la Mentone catastrofa a fostă 
și mai teribilă, jumătate orașulu este deja în ruină. Ceva 
curiosă, ună sată în depărtare de 10 minute de Nizza, 
Beaulieu, n’a suferită nimică, cutremurulă a fostă a- 
prope nesimțită. Nimenea nu scie încă, decă am scă
pată pentru viitoră; primarii anunță pe publică se se 
păzescă câtă pote, ceea ce înspăimântă și mai multă.“

*
Prima sguduire în Diano-Marina (Italia) ținu a- 

prope ună minută. Fu o sguduitură îngrozitâre, nemăr
ginită, unită c’ună sgomotă asurditoră, ca și cum s’ar 
fi slobozită o sulă de tunuri deodată. Mulți remaseră 
striviți sub prima dărâmătură de case. Cei cari răma
seră neatinși, spăimântați, zăpăciți, dând țipete de des

perare nu sciau ce să mai facă; cei mai bătrâni adu- 
căndu-și aminte de cutremurulă din 1854 fugiră în 
uliță.

La revărsatulă (foriloră spectacolulă ce se presinta 
privirei eră unulă din cele mai teribile din câte o minte 
omenescă ișl pâte închipui și descrie. Casele se crepau 
in două, cădândă zidurile cu sgomotă, ridicându-se nori 
de pulbere.

In strada Garibaldi se vâtfu ună zidă rămasă in 
piciâre, pe când tâte celelalte căduseră. și intr’ună bal- 
eonă dela aeelă zidă. șăse persone acățate cereau aju
toră cu desperare. Era imposibilă ! Talălă, unulă dintre 
acei nefericiți, alergă sub zidă și îngenunehiă pentru a 
ruga pe Dumnezeu ca să-i scape. D’odată insă s’audi 
o trosnitură, zidulă cădii ingropândă sub elă pe bieții 
nefericiți.

Mulți, cari după prima sguduitură fugiră aprâpe 
goli, se intorseră acasă pentru ca să se îmbrace. In 
tunpulă acesta însă veni a doua sguduitură și periră cu 
toți sub ziduri.

In casa Perreus au rămasă 15 victime, in cafe- 
năua Cicaletto 14 și intr’o singură casă din strada Co
lombo 20. Din familia Novaro nu rămase decâtă ună 
preotă. In casele din piața Mercato snntă aprâpe 60 de 
victime. Aprope tOte etagele suntă dărimate, rămânendă 
câte ună didă ici colea in piciore. Se vădă prin unele 
locuri pietre pătate cu sângele victimeloră. Circulațiunea 
pe strade e forte periculâsă.

O tânără fată rămâindă închisă în casă, înebuni de 
spaimă și se aruncă pe ferestră dela etagiulă a Q 5-lea; 
că^ăndă josă rămase mârtă pe locă. Multe cadavre zacă 
pe pămentă învălite cu câte-ună lepedeu, așteplându-se 
momentulă când să le pâlă îngropa. Figurile loră nu 
se mai pată cunosce. E greu ca cineva să se pătă ține 
să nu plângă la vederea loră.

La Diano-Marina continuă săparea de salvare. Ună 
copilă de 12 ani fu desgropală viu d’impreună cu talălă 
său : talălă insă muri în urmă. Copilulă este intr’o stare 
ingrozitore, elă povesti că in timpulă câtă a stată sub 
diduri au rugată continuu pe D <feu ca să i scape. Când 
a venită cutremurulă dormeau amândoi in aceeași odată 
Ei audiră sgomotulă celă mare, apoi d’odată se pomeniră 
intr’ună înlunerică grâznică. D’ocamdată rămaseră leși
nați, mai târdiu insă desmeticindu-se înțeleseră situațiu- 
nea loră. Au strigată mai multă limpă ajutoră, der în 
cele din urmă au pierdută glasulă. Minutele, spunea a- 
celă copilă, li se păreau secole. Elă nu scia câtă timpă 
a stată sub diduri. Figura lui este palidă, suferindă și 
privirea zăpăcită. Cea mai mare parte dintre cei scoși 
de sub ui Juri suntă morți; unii, cari au fostă scoși cu 
puțină vieță, muriră după câte-va momente. Cadavrele 
suntă așa de diformate li se ridică părută in capă celoră 
cari le vădu. Peste tolă n’audi decâtă țipete și văe- 
lături.

Eri in câte va dre subscripțiunile pentru victimele 
cutremurului au atinsă suma de peste 60,000 lei. Pier
derile material? suntă enorme Numai cu unlă-de-lemnulă 
la Diano-Marina s’a pierdută o valore de două milione 
și jumătate !

Ultime sciil
Bucuresci, 4 Martie. — Lupta care a avută 

locă la Silistra a fostă mai seribsă decâtă s’a 
credută la începută. O parte din răsculațî a tre
cută pe teritorială română unde au fostă desar- 
înațl și trime.și la Constanța, o altă parte a ocu
pată citadela voindu a se apăra; ddr în urmă 
s’a predată după ce s’a făgăduită gradeloră in- 
feridre și soldațiloru amnestia.

Bucuresci, 4 Martie. — Eri la 2 și ’/a bre, 
guvernulu a primită dela prefectulă de Vlașca 
o telegramă, în care spune că audindu sgomotă 
de împușcături la Rusciucu, a trimisă ună omă 
de încredere, care s’a încredințată, că insurgenții 
se bată pe stradele orașului.

Trupele râmase la Rusciucu, după plecarea

ajutdreloru trimise la Silistra, se compuneau 
numai din .100 soldați de infanteriă Jși vr’o 50 
soldați de geniu, (pontonieri sdu pioneri.)

Nisce turci pescari venindă la Giurgiu au 
spusu că orașulu li-sa părută împărțită în două 
tabere, care se luptau cu înverșunare.

Pe la brele 3, Citadela din Rusciuk 
ocupată de insurgenți, bombarda ca
sai- m a uude se aflau trupele regenței.

Trupele din Rusciucă, trimise la Silistra, au 
primită pe drumu ordinulă d’a se reîntdrce câtă 
mai în grabă la Rusciucă. Eri sdră între drele 
6 și 7 se așteptau la Rusciucu nouă ajutdre de 
trupe.

La Șunila, Rasgradu, Vidină, Vama, Ter- 
nova și Plevna e liniște. Asemenea și la Sofia.

Bucuresci, 4 Martie. — Telegrame primite 
de guvernă spună că în Bulgaria a isbucnită 
râsboiulă civilă.

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

PESTA, 5 Martie. — Comisiunea de patru 
a delegați unei ungare a votată unanimă credi- 
tulă militară. Desbaterea plenară e adi după 
amedi.

SOFIA, 3 Martie. — „Pol. Korr.“ anunță, 
că guvernulu bulgară e stăpână pe situațiune. In- 
surecțiunea din Busciucă e înăbușită. Insurgenții 
fugiți în Dobrogea au fostă desarmați. — După 
cum comunică „Agenția Ha vas, “ în Ternova și 
în alte locuri a isbucnită insurecțiunea. Se pare 
că anarchia cuprinde întrega Bulgariă.

Mnlfămită publică Comitetulă parochială din Ga- 
’ați (lângâ Făgărașu) aduce prin acesta mulțămită pu
blică; 1. Ciedinciosei Maria lână Aronă din acâstă co
mună, care din ală său a dăruită pe sâma bisericei suma 
de 50 fl. v. a. în obligațiune. 2. Aceloră on. domni, 
cari cu oeasiunea representațiunei teatrale din 18 (30) 
Ianuarie a. c., arangiată de țăranii din Galați iu folosulă 
biseiicei, au contribuită cu oferte, anume: luliu Dană, 
adm. prot, 1 fl. v. a., dr. Ștefană Popă, fisică comit. 
1 fl., Ioană Turcu, protonotară comit. 1 fl., Nicolau 
AronO, preotă gr. or. 1 fl., Haritonă Prescurea, amploiată 
iu Ciucu-mare 50 cr., Alexandru Pocolă, cancelistă ad- 
vocațială 50 cr. și Maria Ionă AronO, 20 cr. Suma 
5 fl. 20 cr.

Venitulă Totală cu acâstă ocasiune a fostă 41 
11. 98 cr. din car., subtragendu-se spesele de 23 fl. 63 
cr., a rămasă ună venită curată de 18 fl. 35 cr. care 
s’a adausO la fondulă bisericei.

Galați, 25 Februarie n. 1887.
La însărcinarea comitetului parochială gr. or. din 

Galați Nicolau Aronu.
capelanii.

DIVERSE.
Vechimea sciințeloru. — Ună doctoră în medicină 

și ună doctoră in dreptă se certaseră despre vechimea 
sciințeloră loră. — „Jurisprudența e cea mai vechiă sci- 
ință, dise doctorulă în dreptă, căci când Kain a omorîtă 
pe Abelă s’a întâmplată celă d’ântăiu casă criminală".— 
.Prea bine, admită acesta", replică mediculă, »cu tâte 
acestea întâietatea tolă se cuvine medicinei, căci chiar 
in raiu Dumnedeu însuși a scosă strămoșului Adamă o 
costă și acăsta a fosta prima operațiune chirurgicală

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

Că-să năcăjită rău acum!« 
Nice două n’a călcată 
Cătră moșu s’a’ndreptată 
Și din gur’a cuvântată: 

.Der ce i colo’n sată la voi 
De s’aude-atâta toiu*),  
Ce s’aude colo’n sală, 
Par’-că lupii au turbată?" 

„Șepte ani de când străbate 
Ală meu tinerelă ficiră 
Și’n a mea inimă dotă; 
Der’aduse ceasulă rău 
La nevast’ună meteleu, 
Gândurele o-a’nșelato, 
Ea s’o pusă s’o măritată.

Io cineză și mai rămâne, 
Maica mă cunâsce bine, 
Că mi-i doră de ârecine.

** *
Frundă verde leușteană,
Mi-am făcută căsuță ’ndeală, 
Și-am văruit’o cu vară, 
Și mi-am lăsată cărărușă 
Pănă la Maria ’n ușă.
Eși Mărie, eși drăguță, 
La fântână ’n grădinuță;
Sub o tufă de smochină
Io te-așteptă făr’ de hodină;
La fântâna cea din susă
Io te-așteptă cu doră nespusă,
Că pentru tine, rujă crâță,
Nici n’am somnă, nici n’am viâță ; 
Pentru tine rujă plină
N’am nici somnă, n’am nici hodină.

*• *
De-ar fi doră pe câtă urîlă 
N’ar încape pe pămentă, 
Da doru-i mai puținelă 
Și-i plină lumea de elă.
De-ar fi doru ca focu
M’așă aprinde cu totu,
Der cu câtă e mai domolă 
Cu-atâta nu mă omoră.

Moșule, cinstită bătrână, 
încă una te-așă ruga: 
S’arunci furca și grebla, 
Să vii să-mi arăți casa!

Moșiu bine-10 ascultă 
Furca, grebla-o-aruncă 
Și casa i-o arătă. 
Când in casă a intrai ă 
Toți mesenii i-o ’nchinată, 
Dela nime n’o luată. 
I-o ’nchinată și miresa, 
Elă din graiu așa grăia:

„Acestă pahară l’oiu bea 
Că-i dela soția mea, 
Care ml-o fostă dată mie

•) Sgomotă.

Din drăpta căsătorie".
Nevasta s’a supărată
Și din graiu a cuvântată: 
„Toderașă, puiuțulu meu, 
Șepte ani am așteptată, 
Și tu nu te-ai inturnată, 
Gândurile m’o’n.șielată 
M’o plecată spre măritată. 
Ertă-me, de poți ierta 
Și elă, io-să er a ta!< 

Mirele a cuvântată: 
„Draga mea de nevăstuță 
Tu nu mi ai fostă cu credință, 
Pe min’ nu m’ai așteptată 
Pănă m’ași fi inturnată, 
Fiă-ți casă ulița.
Și culcușulă temnița, 
Mai multă nu vei fi a mea'.

* « * 
In pădure lâng’o cale 
Dace-ună voinică de lingore 
Cu drăguța la piciâre. 
Ea-i totu muta perina 
Dela umbră, dela sâre,

Dela vântă, dela răcore.
Ea din graiu lui i-a grăită : 
Nu mai (făcea și șcâlă, 
Ori îmi dă și mie bălă." 

>Ba io bolă nu ți-oiu da 
Pănă nu te-i înturna 
Și mie nu mi-i aduce

Mure negre din pădure 
Sloi de ghiață din Dunăre 
Și apă rece din isvore».

Ea din graiu aș’a grăită: 
Mura negră s’a gătată, 
Apa’n isvoră s’a’ncălcfită 
Sloi de ghiață s’a topită." 

Vai, tu dragă, prostă ești, 
Că tu nu te nădăesci*)  
Mură negră-să ochii tăi, 
Sloi de ghiață-i gurița 
Apă rece-i inima'.* « a 
Frundă verde mură negră, 
Am avută o mândră dragă, 
Mândra mi-a fostă tinerea 
Și la minte subțirea, 
Și-am lăsat’o să mai crâscă 
Minte’n capă să-și dobândâscă. 
Ea s’a pusă, s’a măritată 
Dela noi ală treilea sată. 
Der de s’ar fi măritată 
Dela noi ală treilea sată, 
Nu ml-ar fi așa bănată. 
Der mândra s’a măritată. 
Dela noi a treia casă 
Destulă inimă arsă! 
Esă afară vădi-o, 
Viu’n cas’ autfi-o; 
Măicuța-mi pune de cină,

*) Pricepi.
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Scrisurile fonc. >Albina*

Surstdu piețe' Bijșcvu

din 4 Martie si. n. 18b7

potc se-șT vrtjă de tute ocupațliinilc ci cu vioiciune 
juvenalâ. Acostă a mea mulțumită Vv rogu a <> în
trebuința spre binele tuturorn colorii cari suferu. si 
Ve rogu totodată, ca se-inî trimiteți din nou 2 stiluri 
pilule si 2 bucăți săpunii chinezesc. — Cu deosebiiâ 
stimh supusă Alois Novali piiiniî-grădinaru.

Bancnote românesei .... Cumj

rurale ungare
cu cl. d6 sortare 1C4.— 
rurale Banat-Ti-
............................  104 00 

cu cl. de [sortare 104.—

din

FARMACIA
fi. 2.50

încolo unuastăzi

aparatu pentru deșteptată și

EZovăsznai & Keresztesi

am

și atragă atențiunea, 
mirabilă de eltine se

Numai 
fi. 6’50

L e o n ga n g, 15 Mai.
Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. producu 

adevărată minune, ele nu suntu' ca alte așa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajută întru adevPru 
apropo la t6te bolelo. Din pilulele, ce-am foștii co
mandată la Pascî, am împărțită colo mai multe la a- 
micl și cunoscutl și au folosită la toți, chiar și persone 
de o etate mai mare și cu diferite bole și defecte au 
dobândită prin ele, deși nu perfectă sănătate, der to
tuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a urma cu 
întrebuințarea loru. Te rog dar a-mi mai trimite încă 
□ suluri. Din parte-ini și dela toți, cari amu avuții 
deja norocirea prin pilulele D-v. ne redobândi sănă
tatea cea mai cordială mulțcniită.

Martin Denii nsei*.

Bega Szt-Gyorgv 11» Februariu 1882.
Onorate Domnule! Nu Ve polii esprima în des

tulă cordiala mea mulțumită pentru pilulele D-v. de 
<5re-ce pro lângă ajutorulu lui D-deu, consorla mea 
care deja ani îndelungați au suferită de iniserere, s a 
vindecată prin pilulele D-v., și cil t6le că și acum 
treime d n când în când se întrebuințeze din elo, to
tuși sănătatea ei s’au îmbunătățită întru atâtu, în câtă

Rentă de aură 5'0 . . .
Rentă de hărtiă 5’/0 . .
Împrumutul!! căilord ferate 

ungare........................
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostil ung. 
(1-ma em isiune) . . . 96.25

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

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

Bonuri
Bonuri
Bonuri 

miști 
Bonuri 
Bonuri rurale transilvane 104 —

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

vină ung.........................
Impruniutulil cu premiu 

ung.................................... 117.75
Losurile pentru regutarea

Tisei și Segedinului . 121 20
| Renta de hârtii austriacă 78 25 

.lenta de arg. austr. . . 801 0
| Renta de aurd austr. . . 108 80 

Losurile din 1860 . . . 132.50
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  851 —
Act. băncel de credită ung. 284.50

l Act. băncel de credită austr.275.30
■ Argintuld —. — Galbinl 

împărătesc! ................ 6 02
Napoleon-d’oiI .... 10.14 
Mărci 100 îinp. germ. . . 62 70 
Londra 10 Livres sterlinge 128.74

J. PSERHOFEB
Viena, Singerstrasse Nr. 15

Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite 
versate, merită cu totă dreptul!! numirea din urmă, de ore ce 
esistă aprope nici o bolă, la care nu ar fi probată în mii de 
tulii loră miraculosO 1.. __________
dicamente s’au întrebuințată inzadaru, 
numărate ori și după ună scurtă timpă deplină însănătoșare.

• Pilule uni- 
in faptă nu

,a MM M. .. r.......... ........... cașuri efec-
In cașurile cele mai cerbicdse, la cari multe alte me- 

s’a dobendită cu aceste pilule de ne- 
‘ ” 1 cutioră cu

15 pilule 21 cr., 1 sulă cu 6 cutiore 1 fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu 
rambursă 1 fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețuită înainte costă cu espedarea francată 
1 sulă cu pilule 1 fl. 25 cr., 2 suluri 2 11. 30 cr., 3 suluri 3 fl, 
40 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 suluri 
9 fl. 20 cr. (Mai puțin de unu sulă nu se pâte trimite.

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

lîeproduceiiiu aci câteva dintre multele scrisori 
de niulțămită.

Stimate Domnule ! Presupuncndu , că tote me
dicamentele D-tale voru iî așa de bune, ca renumi
ta t u b a I s a iu ii contra d c g e r ă t u r i 1 o r u , care 
în familia mea a facutuTinu sfirșitu grabnică la mai 
multe umflături de degcrâlură, m’am dec su pe lângă 
Iotă neîncrederea mea in așa numitele mijloce univer
sale de lecuire, a lua refuginlu la pilulile curățitoro 
de sânge ale D-talc, ca prin ajutorulu acestora mirt 
globulețe se bombardezi! la einorrhoîdele, de cari su
feră de anî îndelungați. Nn esitezu de locu a Ve măr
turisi acum, că suferința mea învechită dupe o între
buințare de -I septemânî a încetată cu lolulii, și că 
recomandă aceste pilule în cercul & cunoscințeloru mele 
cu celu mai mare zelii. Nu am nimicu in contră și 
dvcâ vei face întrebuințare în publică de aceste ale 
mele șire, însă fără de subseinnarea mea.

Viena, 20 Feb marin 1881.
Cu înaltă stimă

Balsam contra dcgerăttirei de I. Pser- 
hofer. de mulțl ani recunoscutei ca 
cela mai sigurii remediu contra su- 
ferințelorti de degerălură de lotu 
felulă, precum și spre vindecarea 
raneloră învechite etc. 1 borcă- 
neiă 40 cr.

Balsam contra gușiloră. remediu de 
încredere spre lecuirea umflături- 
lord la gată. 1 flaeonă 40 cr.

Essența (le vieță, (Picături de Praga\ 
contra stomacului stricatu, a mis- 
tuirei rele și greutățiloră de totă 
felulă, unO remediu de casă esce- 
lentă. 1 flaeonă 20 cr.

Suculfi - Spitzwegerich, medicamentă 
de casă în genere cunoscută și es- 
celentă contra catarului, răgușelei 
și a tuse: etc. 1 sticluță 50 cr.

Alifia americană contra rlieumatis- 
mnlui, celă mai bună medicamenta 
la tdte suferințele rheumatice, jun
ghiuri, Isc-hias (bolă de tremură), 
junghiu la urechi etc. 1 fl. 20 cr.

Licliiorfi din burueni de Alpi dela 
XV. O. Bernhard. t butelia 2 II. 
60 cr-, ’/a buteliă 1 II. 40 cr.

Esență pentru ochi de Romershau-

sen, 1 butelia 2 fl. 50 cr. '/2 bu
telia 1 fl. 50 cr.

Pomadă de Tanochiniii de I. Pser- 
hojer, de ună șiră de ani recunos 
culă de medici ca cea mai bună 
dintre tote remediile pentru cres- 
cerea părului. UnO borcană ele
gantă adjustată 2 fl.

Plastru universală de prof. Steudel, 
la rane din lovitură și inpunsă, 
la Iotă felulă de bube rele și la 
nmflăturî învechite, ce se spargă 
periodică la piciore, la degetă, la 
rănile și aprinderile de țițe și la 
multe alte suferințe de acestă soiă, 
s’a probată de multe ori. 1 bur- 
cană 50 cr.

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

Franzbrantwein 1 buteliă 60 cr. 
Prai'ă contra asudării piciurelorii, 1 

Cuțiă 50 cr.
Medicamente Homeopatice de totu felulu se afîă 

totdeuna gata.
Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile far

maceutice indigene și streine, anunțate prin tote diarele austriace, și la casă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla in deposită, se voră procura la 
cerere cu promptitudine și câtă se pote de eflină.

Trimiterile prin poștă să efectuâză iute, decă se tri
mite prețuiri înainte, seu cu rambursa.

Trimițendn-se prețuit! înainte^ (mai bine prin nian- 
datii poștalii) este porto poștalii cu multii mai eftinii, 
(lecâtu lâ trimiteri cn rambursa. 5-12

117.—

Minunea vienesă
XXpe Leremulu industriei de cesornice cu pendulă.

Numai
costă la mine de

igesornicu cu pendulă 
escelentu, egulatu de sine luminătorii, cu aparatu pentru deșteptată și 
sgomotu, cu doue glonțe (funți) bronzate, pendulă și cele aparținetore.

Aceste cesornice pompose și escelente suntă montate in pervasurl 
rotunde, frumosă colorate, imitândă lemnulă de nucă, de abanosă seu pali
sandru, o podobă pentru fie-eare salonă. 
neză noptea ca luna

Pentru tabla cu cifrele ce lumi- 
fâră adausti de nici unâ materială dau pentru

10 ani garanția
că aceste cesornice minunate, escelente și totuși ad- 
află singuri! numai la mine bune și veritabile 

Afară de acestea dau cu
unO cesurnici't roinontoir, siipratinu Argintii-XickeL de întorsă fără cheiă- 
cu rnechanismu de Nickel adevărată, regulată, punctuală, cesornică nedis, 
tructibilu. arătându secundele. Numai fl. P ăO, mai nainte a costată întreită.

îriiidli'ira iu pro»im iă .<• tace cu ratiiliursă post seu Irimipuilu-se prcțiilu înainte prin

Exportliaus Fekete. riireii-Dcpot.

Graiul .Magazin cu articole de modă și eonfecțiuni W 
pentru dame MBrașovii (Piața mare.)

Din causa localului nedestulu de încăpătorii sunteinil în po- W 
sițiune a desface cm prețuri ejtine o parte din mărfurile ndstre }|J|[ 
precum: materii pentru rochi de mătase și de lână, cretone, și satina 
de sjndată, postavu si flanelă, covore lungi si pentru canapele, man- Mf 

XX tile si mantale de ploe. W
XX Mai departe recomandămu bogatulu nostru depositu de

Cliifon, dela Benedickt Sclîroll, chirting pat., Julett, Gradl și )}( 
Calicot în tdte lățimile si c-u prețurile originale, precum și de t6fe W 
articolele aparținStdre de croitoria pentru dame și bărbați. W

Se primescu și comande pentru Toilete de mirese, de stradă 
și casă, mantale de ploiă și Jachete, cari s& esecută cu prompti- X\ 
tudine și în modulu celu mai elegantă.

Mostre se triiuitu la cerere gratis.

CONVOCARE
Toți acei Domni, cari au subscrisă acțiuni la „Auraria,“ cassă 

de economii, societate pe acțiuni în Abrudă, suntu convocați prin aedsta 
la adunarea generală constituantă, ce se va ține în Abrudă în 16 Martie 
1887 la 9 6re dimindța în cancelaria primă subscrisului.

In aedstă adunare se voră stabili statutele, se voru alege membrii 
direcțiunei și a comitet, de supraveg., precum și funcționarii manipulanți.

Cu aedstă ocasiune se voru solvi și 2O°/o din capitalulu de acțiuni. 
Abrudii, în 17 Februariu 1887.

A. Filipfl, loaml lancu, Ioană Gallfl, Candiu Davidft, 
Alexandru Danciu, Dr. Simeonu Caianfl.

Tipografia ALEXI, Brașovă.


