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Mocsary și naționalitățile.*)
(Articulfi finală.)

Brasortf, 1 Martie.

Dâcâ legea de naționalitate (lela 18G8, în 
mina legiloru de maghiârisare votate, sancțio
nate și promulgate dela 1879 încâce, nu mai pâte 
avâ nici unu prețu pentru naționalități, atunci 
— va întreba unulfl sâu altulu cu justă curio- 
sitate — de ce s'au înfierbântată și s’au indig
nată așa de multă partidele maghiare ale dietei 
fără deosebire din causa vorbirei dela 15 Fe
bruarie a. c. a d-lui Mocsary, de ce-lă atacă în 
deosebi guvernanții și foile loră cu atâta înver
șunare, după ce densulă nu pretinde decâtă res
pectarea unei legi, care de faptă este anulată 
prin legile posteriâre?

S’au indignată toți Ungurii din dietă, s’au 
mâniată focă cei dela putere, nu pentru că Mo- 
csarv a cerută ca legea dela 1868 să fiă res
pectată, ci pentru că, ca Maghiară de frunte ce 
este, a avută curagiulu a descoperi în parla
mentă căușele adevărate, de ce guvernulă ungară 
nu-și împlinesce datoria sa lață cu partea pre
ponderentă a locuitoriloru țării, de ce calcă le
gile și prigonesce pe Nemaghiari; s’au sculată 
cu toții în contra lui, fiind-că în vorbirea sa 
din cestiune a blamată aspru acea politică, care 
pretinde, că „pentru lățirea maghiarisării tâte 
suntă iertate/1 c’unu cuvântă a condamnată ma
ghiari sarea ca forța.

Și nici de acesta pâte că nu s’ară fi supărată 
tocmai așa de multă politicii unguri, decă vor
birea lui Mocsary n’ar fi fostă rostită în nisce 
„timpuri așa de critice" și decă constatările și 
acusările, ce le cuprinde, n’ară fi deșteptată în- 
trînșii temerea, că ele voră da nou nutrementu 
„agitațiune?1 naționalitățiloră în contra sistemu
lui domnitoră.

Să ne aducemu aminte numai de motivele 
pe basa cărora clubulu partidei independențiloră din 
dietă a protestată în contra discursului din vorbă. 
„D-lă Mocsary/1 dicea deputatulu Geza Polonyi 
în motivarea sa, „a ținută o astfelă de vorbire, 
care pârtâ simptomele agitațiunei naționalitățiloră 
în contra statului; . . . a ținută o vorbire cu-o 
direcțiune contrară Maghiariloru în nisce tim
puri de grele încercări, când admoniarea la con
cordia e datoria cea mai sântă a fie-cărui pa
triotă ungură ; . . . s’a opusă într’ună timpă cri
tică principiului fundamentală ală partidei, care 
pretinde ca acâstâ țeră să fiă maghiară și numai 
maghiară . . .“

Vorbit’a d-lă Mocsary și la 1879 destulă 
de aspru în contra tendințeloru de-a maghiarisa 
cu forța; spusu-le-a conaționaliloru săi și în 
vorbirea sa ținută în cameră la 30 Aprilie a 
acelui ană destulă de hotărîtă, că dânșii caută 
să accepte situațiunea, că Ungaria este unu stată 
poliglotă, în care se află diferite naționalități, 
cari tâte țină tare la individualitatea loră ; des- 
fășuratu-le-a și la 1879 marile pericule, ce le 
provâcă asupra țării și a națiunei maghiare po
litica maghiarisării violente, care, amărându po- 
porele nemaghiare și perpetuândă astfelă certele 
și neînțelegerile din întru, prepară Ungariei o 
sărte analâgă cu aceea a Turciei, — dâr atunci 
timpurile nu erau așa de critice ea acum, din 
care causă vorbirea lui Mocsary nu a produsă 
o înverșunare atâtă de mare între politicii ma
ghiari.

Dâr a mai fostă încă o causă de căpeteniă, 
pentru care la 1879 Ungurii din dietă au su
portată mai ușoră învinuirile și admonițiunile 
lui Mocsary. Ei se pregătâu tocmai atunci de 
a da o lovitură de mârte legii de naționalitate 
dela 1868 și se aflau totodată sub impresiunea 
protestului, ce l’au depusă la piciârele tronului

♦) A se vede Nr. 46 și 47 ai „Gazel. Trans. "din 
anulă curentă. Tîed.

episcopii români de amândouă confesiunile în 
contra nouăloră uneltiri de maghiarisare.

La 1887 însă politicii unguri se legănau în 
ilusiunea, că basa maghiarisării statului este bine 
aședată, ei erau în firma credință, că au înmor
mântată cu tâtă solemnitatea eestiunea naționali
tățiloră încă din primăvara anului trecută, când 
maimuțândă pe Bismarek, care tuna ș> fulgera 
tocmai p’atunci în contra Poloniloră, arangiară 
cunoscuta demonstrațiune în dietă la care au 
luată parte tâte partidele maghiare și care a cul
minată în fulminantele declarațiunl ale corifeiloru 
guvernului și oposițiunei, că „statului trebue să 
i se întipărâscă caracterulă maghiară națională", 
că „trebue să se contopâscă toți cetățenii Unga
riei în unitatea de cultură maghiară" și că „nu 
se potă tolera în acestă stată individualități na
ționale deosebite".

Afară de acesta șoviniștii la 1887 nu se 
mai aflau sub impresiunea unei mișcări seriose 
a naționalitățiloră, legile de maghiarisare erau în 
deplina loră funcțiunare, episcopii români înce
taseră de multă de a se mai plânge în contra 
uneltirilor^ de maghiarisare, ba nu se mai aui^ia 
nici chiar din gura celoră doi, trei deputați na
ționali români din dietă vr’unu seriosă grava- 
menă; numai sârbulă Dimitrievici își redicâ vo
cea cu tâtă tăria în contra despotismului ma
ghiară, dâr și acesta rămase singură și hi des- 
aprobată de conaționalii săi din câta guverna- 
mentaliloră.

Într’ună asemenea momentă când șoviniș- 
tiloră li se părea, că puterea de resistență a na
ționalitățiloră a amorțită cu totulă; când trium- 
lulă politicei loră violente li se părea asigurată; 
câud se gândeau numai la esecutarea legiloru mai 
noue, aduse cu scopă de a crea „unitatea cultu
rală maghiară în stată", într’ună momentă ca 
acesta, dicemă, se redică Mocsary spre a le vorbi 
de călcările de lege ale guvernului, de tendințele 
lui dușmănose naționalitățiloră nemaghiare; de 
statulă poliglotă; de datoria Unguriloru de a 
împărți cu naționalitățile nu numai sarcinele, ci 
și dreptatea; de aspirațiunile loră juste naționale; 
de dreptulă ce’lă au de a-șl desvolta limba și 
naționalitatea în acestă stată; de legăturile de 
rassă ale Româniloră și Sârbiloră cu conaționalii 
loră din statele vecine; de împăcarea loră ca 
condițiune neapărată spre a putâ încheia o ali
anță sinceră și durabilă cu aceste elemente; vine 
și le vorbesce de esecutarea fidelă a legei dela 
1868, atunci când dânșii nu se mai gândeau 
decătă la esecutarea legiloră din 1879 și 1882.

E clară, că șoviniștii maghiari nu-i voră 
putâ ierta niciodată lui Mocsary, că i a deștep
tată așa de crudelă din ilusiunile loră.

Tăceiea naționalitățiloră nu l’a împedecată 
de a spune adeverulă și viitorulă va arăta dâcă 
e întemeiată părerea lui, esprimată și la 1879, că 
acâsta tăcere este „ominâsă."

Zadarnice suntă svârcolirile celoră dela pu
tere în contra lui. Adevferulă nu se cufundă 
niciodată.

Mocsary ne spune acum, că nu mai stă sin
gură cu vederile sale între Unguri, căci ade
renții sei independenți din orașulă Ilalas, le 
aprobă.

Ilă felicitămă din inimă pentru acestă suc, 
cesă morală și nu-i putemă lua în nume de râu- 
că s’arată așa de nesuficientă informată despre 
adevăratele postulate ale naționalitățiloră.

Nu mai avemă dreptulă de ai imputa lui 
Mocsary, că ignorâză cu totulă de pildă pro
grama națională a Româniloră din Transilvania, 
după ce înșiși deputății români, aleși în dietă 
pe basa acestei programe, nu s’au ridicată nici 
odată să o apere și să arate, că toți Românii 
țină la ea cu firmitate.

Din afară.
Regența bulgară nu și-a schimbată in- 

tențiunea d’a convoca Sobrania în cursulu lu- 
nei Martie. Mai ântâiu deputațiunea, d-nii Stoi- 
lov, Grekov și Kalcev, va raporta adunărei, 
ca una care o-a trimisă, despre resultatele mi- 
siunei sale pe la cabinetele europene. Mai de
parte regența are de gândă să raporteze despre 
ultimele evenimente din țâră și despre atitudinea 
ce a luată față cu ele, și să provâce nouă ho- 
tărîri d’a se modifica său d’a se întări suprema 
putere autoritară în țâră, după împrejurări și 
după vederile Sobraniei. Raportulă va cuprinde și 
corespondența ce s’a schimbată înainte de isbuc- 
nirea ultimei revolte între autorii și conducătorii 
acesteia și care se află, cea mai mare parte, în 
mânile guvernului bulgară.

Regentulă bulgară Stambulov a primită 
o scrisâre mare din Bucurescl, semnată de co
mitetul ă revoluționară bulgară. Tu- 
turoră celoră trei regenți li se comunică, că 
suntă condamnați la mâr te ca trădători 
și criminali și că sentința se va esecuta în câ
teva dile, ori ce măsuri de precauțiune ar lua 
regenții. Ună bărbată de stată din Sofia a 
disă despre acâstă sentință de mârte : „acâsta nu 
ne spariă; și așa ne așteptămă ca în totă mo- 
mentulă să esplodeze o bombă la piciârele nâs- 
tre — ș’apoi mai ploați de cum suntemă nu 
mai putemă fi." — In Rusciuk au mai fostă 
esecutați prin împușcare 7 sergenți și 7 ca
porali.

După cum se comunică din Parisă, se vor
besce din parte rusâscă, că raporturile din
tre cabinetele din Vie na șidinPeters- 
burgiî au rămasă neschimbate; despre o înțe
legere în eestiunea bulgară deocamdată nici vorbă 
nu pâte fi. Cu tâte astea asigură „Nord", că 
Rusia nu ’și va schimba atitudinea și nu’șl va 
băga mâna în cuibulu afurisită ue vespl, care 
acuma a mai devenită încă și sângerosă. „Temps" 
de altă parte desminte scirea, că Rusia ar fi pro
vocată pe Turcia să intervină în Bulgaria. Nu
mai în Rumelia voesce Rusia să între armata 
turcâscă. Alții voră să mai scie, că în scurtă 
timpă Rusia va face ună pasă seriosă în cestiu- 
nea bulgară, de ocupațiune însă nu e vorba.

D e m i s i u n e a ministrului d e r ă s b o i u 
sârbă, generalulă HorvatovicI, se (Jicea că 
a fostă provocată de respingerea proiectului său 
privitoră la organisarea armatei sârbescl. „Jour- 
nal des Dâbats" (Jice că alta e causa demisio- 
nării și anume :

Acum câteva luni, generalulă HorvatovicI s’a a- 
dresată la guvernele rusă, germană și austriacă, între- 
bându-le, decă ofițerii șerbi nu șl-ar pută termina stu- 
diele in scâlele loră militare. Numai din Petersburg a 
sosilă ună răspunsă favorabilă și HorvatovicI a desem
nată pe mai mulți ofițeri, cari aveau să mergă în Rusia. 
Der acestă măsură a fostă combătută de mai mulți mi
niștri și desaprobată de regele, și astfelă HorvatovicI șl-a 
dată demisia, care atunci n’a fostă primită. Câteva 
săptămâni mai târdiu, eonsiliuiă de miniștri, sub preșe- 
dința regelui, a declarată că e necesară să se întărăscă 
granița de România în prevederea unui răsboiu contra 
Rusiei. HorvatovicI a fostă contra, er regele și maiori- 
tatea miniștriloră a fostă pentru întăriri, după care Hor
vatovicI își dete demisia. Regele îi dise: ,Decă nu 
voeșci să aperi pe Serbia contra Rusiei, atunci vei face 
mai bine, nu numai de a-țl depune portofoliulă, ci și a 
părăsi armata." HorvatovicI își dete imediată demi- 
siunea îndoită; der regele primi numai pe cea primă, îi 
lăsă titlulă de generală, luându-i comanda.

Cu ocasiunea serbărei idilei aniversare a nas- 
cerii Țarului, s’a dată contelui Herbert Bis- 
marck ordinulă „Vulturului albă" din partea 
împăratului Rusiei. Acestă faptă a produsă în 
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Berlină cea mai bună impresia în cercurile poli 
tice și financiare. Bursa l’a salutata printr’o ur
care simțitore a fouiluriloră rusesei.

In urma resultatului alegeriloră din Alsa- 
ția-Lota ri ngi a, secretarulfi de stata llofmann 
din Strassburg ’șl-a dată demisiunea; acesta în- 
semnăză totodată, că guvernulă germanii are să 
o rupă definitivă cu sistemulă de cruțare. Inee- 
putulu s’a făcută prin publicarea decretului, care 
ordonă disolvarea diferiteloru reuniuni ale popo- 
raț.iunei francese. Pană acum s’au disolvatu 200 
de societăți.

„Neuizet“ și alegatorii aderenți ai lui 
Mocsary.

Precum sciu cetitorii noștri alegătorii din Halas, 
cari aparțină partidei independente, au făcută cunoscută 
deputatului Mocsary, că aprobă punclulă lui de vedere 
in cestiunea naționalităților^ și că au încredere în elă. 
Acesta nu le convine cercuriloră dela guvernă, le-o ia 
alegătoriloră în nume de rău, și guvernamentalulă 
>Nemzet“, Nr. 67 dela 9 Martie, varsă focă și cătrană 
dicendă, că acestă manifestația de încredere e „unulă 
din cele mai triste semne pentru dominarea pasiuniloră 
de partidă'.

,Nu ne tememă — continuă „Nemzet« — că ideile 
d-lui Mocsary ară pute ave vr’odată ună efectă cuceri- 
toră, ca și estravaganțele lui Istoczy ascultate multă 
timpă cu rîsete. Der suntemă, ce e dreptă. de părere, 
că ușuratica purtare a elementeloru partidei față cu a- 
ceste vederi e și mai periculăsă, fiindcă pote da o armă 
celoră mai cutezători inimici ai națiunei nostre. Fac
torii centrali ai partidei independente — o mărturisimă 
— nicidecum nu se împărtășescă la acăsta; în privința 
d-lui Mocsary ei și-au esprimată vederile loră curată 
maghiare. Der nu e ertată să privescă cu indiferență 
nici aceea, dăcă în provincia, fiă din ori ce punctă de 
vedere, se vestescă sub steagulă partidei loră astfelă de 
învățături, care în Budapesta se respingă cu totă hotă- 
rirea. Desaprobarea generală a aderenților^ acestoră 
învățături este ună interesă generală ală vieții nostre 
publice și o pretinde totalitatea simțământului națională- 
maghiară.»

ocasiunea alegeriloră trecute d-lă B. M. a fostă martoră 
oculară când s’a trimisă suma in ală căreia preță s’a 
încheiată pactulă eu Olahfalâulă. Deocamdată se rogă 
d-lă B. M. sâ noteze „Kolozsvâr" aceste date. — Acum 
e rendulă guvernamentalei sâ dea câteva dale totă cu 
rugarea d’a se nota de cumătră oposițională.

Ni se scrie din Zam cu data 11 Martie n. c.: „Vă 
comunică numerulil celorii ce și-au maghiarisată numele 
in semestrulă ală 2-lea din anulă 1886, a căroră listă, 
in urma ordinațiunei ministeriului de interne Nr. 5511, 
prin oficiul viceșpanatului s’a publicată : Israeliți 387, rom. 
cath. 262. reform. 28, evang. 20, greco cat. 7 cu 8 
copii, greco-orientali 4 cu 8 copii. Din cei greco-cato- 
licl și greco-orientali suntă parte Slavi și parte Români. 
Intre Bomânii maghiarisațl se află nume românesci: 
Mieau, Moldovană, Moisescu, Hodoră, Lepușană, Ruja, 
și suntă după posițiă espeditoră de postă, esecutoră ju- 
decătorescă, gornică de pădure, gendarmă, vigilă la dru- 
mulă ferată și ună crâșmară.» — Va să Zlcă din nu- 
mărulă de 708 persone mature, și-au maghiarisată nu
mele 5 Români, cari au câte o slujbuliță de stată și 
prin urmare Dumnedeu scie, pe lângă slăbiciunea loră, 
câte terorisări și amenințări i-au silită a-și batjocori nu
mele loră românesci. Der pe cârciumarulă ce păcate 
— de nu cumva de cele jidovesc! — l’au îndemnată la 
acestă pasă? Ce privesce pe cei 16 nevinovați copii, de 
sigură voră plânge, când voră fi mari, slăbiciunea pă» 
rințiloră loră, cari i-au despoiată de frumosele loră nume 
românesci.

—x—
Unii nou normativă de căsătoriă pentru armată și 

honvedime va apărea în curendă. După acela, familiile 
aceloră oficeri, cari se căsălorescă după ce au împlinită 
etatea de 60 de ani seu pesle numărulă stabilită, nu se 
împărtășescă de favorurile legii privitore la văduvele și 
orfanii oficeriloră. Din contră aceste favoruri se estindă 
la familiile aceloră oficeri, cărora li s’a concesă con
tractarea căsătoriei pe temeiulă unei renunțări la pen
siune din partea miresei, fiindă că acea renunțare nu 
se putea referi la beneficiile neprevedute încă atunci.

— x—
Sub titlulă : Umi esemplaru de maturitate politică, 

celimă în «Luminătorul^": „Din Sdriora, lângă Lugoșiu, 
ni-se plângă omenii că poporulă in fiecare ană preiimi- 
neză în bugetulă comunală sumele iMerute pentru a 
abona foi românesci, der onor. d. preotă face ce face, 
face bine că nu aboneză foi românesci, pe motivulo că 
„nu vrea să se strice cud-Iă foszolgabiro." Ve^i Dâmne. 
d-lă preotă nu vrâ să trecă de «naționalistă" înaintea 
d-lui „pașă cercuală", căci, bagsemă, aeelă onorabilă 
preotă română așteptă totă fericirea sa dela fisolgăbirău, nu 
dela poporulă ce-lă nutresce, nici dela autoritățile supe- 
ridre. Suntemă curioși a scî: ore ce se întâmplă cu 
banii preliminați și nespesați? La noi allămă că respec- 
tivulă d-nă preotă a fostă abonată foia în anulă 1885, 
„a conto, căci e sărăcia mare, starea preoțiloră (!) mi- 
serabilă» ele., der plata abonamentului pe ultimulă pă- 
trară ală aceluiași ană nu ni-a venită nici pănă as- 
tăcji! Săracă biciu națională, unde ești? Săracă con- 
sistoriu,----------- “

—x—
In 10 Martie n a fostă în Pesta ună duelu cu 

pistolulă între Richard Valirmann, fiulă deputatului Mo- 
riz Wahrmann, și între contele Andor Szeclienyi, fiiulă 
comandantului pompieriloră din Constantinopolă, Sze- 
chenyi-pa.șa, pentru că s’au insultată unulă pe altuia cu

SOIRILE D1LEI.
„Kolozsvâr- pledândă pentru observarea „dreptății» 

cu ocasiunea viitorelortl alegeri de deputate, cere ca se 
se cucerescă alegătorii prin «respectarea neștirbită a ma
relui dreptă ce-lă au alegătorii" și cere ca diarele fără 
deosebire de partidă să timbreze pe toți aceia, cari ar 
lucra contra acestei pretensiuni a legei. La acesta ună 
d-nă B. M. să și grăbesce intr’ună art. de fondă ală Jui 
„Ellenzek" a servi cu câteva date lui „Kolozsvâr," tim- 
brândă între acești încălcători ai legei electorale mai ân- 
teiă pe viceșpanulă comitatului Cojocnei, care ca preșe
dinte ală comitetului centrală electorală orddnă printr’ună 
circulară oficiosă, că comunele numai pe acei indivizi ii 
potă alege după fumuri, cari au dreptulă de alegere. 
• Ordinațiunea acesta, fiice d. B. M., e în contrazicere 
atâtă cu litera, câtă și cu spiritulă legei, s’a făcută re
cursă, der încă nu li-s’a respuusă. Dintre funcționarii 
căii ferate de stătu de sub direcțiunea din Clușiu mai 
multă ca o sulă de individi au fostă înscriși nelegală in 
lista alegătoriloră, s’au întâmplată din partea oficidsă evi
dente falsificări de documente, contra cărora s’a făcută 
recursă, der satisfacțiune nu s’a dată. Profesorulă din 
Budapesta Laszlo Mihaly pentru bani a pactată formală 
cu Olahfalâulă, ceea ce de mai mulți ani se întâmplă 
totă așa. Adă și ți dau, ca și la ună târgă de vite. Cu 

o di înainte într’ună locală de petrecere Due'anții au 
împușcată amândoi deodată. Wahrmann a rămasă nea
tinsă, âr Szechenyi căZii la păinentă pătrun^ându i glon- 
țulă in peptă. Medicii speră să scape cu vieță ra- 
nilulă.

—x—
Din Beeliu, comitatulă Bihoră, se scrie diarului kos- 

suthistă «Egyetertes', că la visifațiunea oficială făcută în 
30 a lunei trecute în scdla nou înființată poporală con • 
fessională gr. cat. română din Beeliu, d. Ioană Papp, 
protopresbiterulă tractuală, s’a convinsă că copii lucuito- 
rimei curată române au făcută în genere progresse dis
tinse, deră mai cu sâmă in limba maghiară au escelală. 
D-lă protopresbiteră espriraă în cuvinte căldurăse recu
noștința sa învățătorului „Marosân Pâter«, care numai 
de trei luni lucră în comună; âră facovics Tivadar ad
junctă de notură, dreptă împintenare, distribui mai multe 
floreni-premii întră copiii, cari arătară progresulă celă 
mai mare în limba maghiară. — Adevărată e d-le pro- 
topresbiteră ? Seu foia kossulhistă vrea să te înegrâscă 
înaintea nației?

• —x—
In Sîplacu, comitatulă Bihorului, s’a întâmplată 

următorulă casă caracteristică pentru măsurile sanitare 
din provinciă: Intre colonia țiganiloră se ivi epidemia 
de vărsată (bubată) și se ordonă ca colibele loră să se 
desinfecteze. Mediculă cercuală comandă în acestă scopă 
o cantitate de soluțiune de acidă fenică concentrată-ți 
insărcină pe ună țărână să desființeze tabăra țigănescă, 
ceea ce și făcu țăranulă în modă pre consciințiosă. Mai 
ânteiu stropi așternuturile de pe pămentă ce serveau 
ca paturi cu materia veninosă corosivă și nemulțămită 
cu atâta stropi pe fiecare țigană din capă pănă’n pi- 
cidre cu acidă fenică, și ca să pună verfă nesciinței 
sale, prescrise fiecărui copilă din fașe câte 1—2 linguri 
de acidă fenică ca — medicină, așa că sărmanii copii 
muriră a doua Zi in chinuiri grozave. Dintre țiganii 
stropiți suntă 13 bolnavi greu și e temere că voră muri 
mai mulți dintre ei din causa raneloră pricinuite.

—x—
Dionisiu, noulă patriarehă ecumenică, fostă pănă 

acum episcopă în Adrianopolă, sosindă în Constantino
polă spre a și ocupa scaunulă patriarchală, s’a presen- 
tată Sultanului. In jurulă lui se aflau Gavrilă metro- 
politulă din Damască, Germană metropolitulă din Ro
dos, și alții. Patriarchulă a adresată Sultanului în limba 
grecescă o vorbire, care îndată a fostă tradusă în limba 
turceseă. Cu cuvinte căldurose a răspunsă Sultanulă la 
vorbirea acesta, oferindă totdeodată patriarchului marea 
cruce a ordinului Medjidje. Patriarchulă făcu apoi vi- 
sită miniștriloră. De aci acompaniată de gendarmeriă 
dimpreună cu membrii sfântului sinodă, cu întregă suita 
sa, însoțită și de 20 de diaconi călări, a ajunsă în Fa
nară, unde îșl ocupă scaunulă. La serbare preste totă 
a luată parte multă lume.

Convențiunea comercialii românA-germanA.
La 17 Februariu curentă, guvernulu ro

mânii a re vi suit ii convenția încheiată cu Ger
mania la 14 Noemvre 1877 și care espiră la 
189J Iuliu în 10. „Telegrafulu11 din BucurescI 
arată motivele cari au îndemnată pe ambele gu
verne la acăsta:

După cum se știe, basa pe care a fostă încheiată 
tratatulă de comerciu din 1877 cu Germania era con
vențiunea comercială cu Austro-Ungaria — adecă clausa 
națiunii celei mai favorisate...

FOILETON U.

Rolulu femeiei în democrația.
(Conferința d-lui Gheorghe Palade ținuta la Zteneulu 

română din Bucuresci).

Conferențiarulă declară dela începută că nu va 
considera femeia ca ângeră, cum o socotescă poeții, nu 
va merge prin grădinile loră ca să culâgă flori; ci va 
cerceta lucrulă așa cum este, va vede posiția femeei în 
societate ca minoră față cu bărbatulă stăpână

întrebarea pe care are s’o resolve este: în starea 
democratică în care ne aflămă, are femeia loculă ce i se 
cade să’lă aibă? și cum lucrâză ea la progresă?

In lupta pentru libertate omulă a plecată alături 
cu femeia, a sfărâmată dreptulă divină, sclăvia, servilis- 
mulă și în lumea democratică totă omulă e omă și ce- 
tățenă și prin acesta numai are drepturi. In democra
ția avemă societatea împărțită în stăpâni și, decă nu 
putemă Z'ce sclave, der minore. Bărbatulă când a ajunsă 
la scopă a uitată pe egala sa cu care a plecată. Ca să 
probeze că lucrulă stă așa, oratorulă consideră pe fe
meia dela aparițiă în susă.

S’a făcută o căsătoriă. Se nasce ună copilă. Îna
inte de a se nasce și pănă in tnomentulă supremă toți 
Zică: d'ar da Dumnedeu șefia băiatul De ce acestă 
blestemă pe biata femeia înainte chiar d’a apăre? Pen

tru că fata e piatra din casă ; pentru că sciu părinții 
că pe copilă o așteptă o seriă îndelungată de suferințe 
pe cari le-au creată moravurile și legea.

Der... s’a născută. Legea îi refusă lumina, îi re- 
fusă instrucția egală cu a bărbatului, și tocmai prin a- 
cesta caută s’o facă inferidră. Citesce cifrele scolariloră 
și scolărițeloră după ultimele statistice și constată, că nu- 
mărulu feteloră ce învăță e d’abia pe sfertă ca ală băr- 
bațiloră, precum și din 8 miliăne pentru instrucțiă nu
mai douâ suntă pentru scdlele de fete.

Refusându’i instrucția, prin urmare posibilitatea de 
a judeca matură la orice casă, legea comite și alte crime. 
Slabă cum e, femeia intâlnesce pe ună omă instruită, 
rafinată, dulce la vorbă, care o face să alunece, să caZă. 
Și legea, dăcă ea are 14 ani, îi ridică orice dreptă de 
protecția. Adese ori în vieță, inteligenții se slujescă de 
mercenare totă dintre femei, cari se oferă lesne să vînZă 
onorea ; și legea, decă prinde o așa femeiă, nu’i face 
nimică. Ii dă voiă să ’și creeze din asta o meseriă.

Ce se face der femeia ca fată? Dăcă nu se va 
mărita, ’i s’a refusată instrucția și educarea trebuinciosă 
ca să potă trăi prin muncă și prin urmare nenorocirea 
ii e partea.

Dâr să Zieemă, că se mărită. Acela care face cu
nunia civilă caută să citâscă cu tonă articolulă : ‘femeia 
trebuiă se dea ascultare bărbatului.« Aceasta insemneză

| munca silnică la ascultarea pe vieță. Ce faci cu ascul
tarea când bărbatulă e mai prostă decâtă femeia? Nu 
sciu cum se face, adaogă conferențiarulă, că tocmai cei 
proști țină mai bine minte acestă articolă. Acestă prostă 
are în mână averea și pote face cu densa ce vrea, și femeia 
trebue să asculte, trebue să stea lângă el fără voiă—căci s’au 
găsitu președinți de tribunale cari au socotită că aplică 
bine legea când au decretată ca o femeiă să fiă dusă la 
bărbată cu gendarml. Se va <Jice, că femeia are tică
ituri, represalii, ca să silescă pe bărbată să nu facă 
rele. Dâr adeseori, luândă femeia măsuri preventive, a- 
măresce viăța cu represalii tocmai a unui omă care nu 
merită. Și apoi vine articolulă care se Zice ascultare, 
și mulți nu-lă Zică numai cu tonulă vorbii, ci și.... cu 
altă ceva.

A devenită mamă. Sentimentulă maternă este celă 
mai puternică, bărbatulă iubesce pe copilă, bărbatulă 
plânge la nenorocirea lui — femeia se înebunesce după 
elă, femeia măre. — Ce Zice legea? Puterea paternă 
se va esercita numai de tată, eopilulă nu pote părăsi 
casa fără voia tatălui, arestarea nu pole să fiă cerută 
decâtă de tată. Ce rămâne mamii? Ună rolă de doică. 
Ea nu va pută să oprească pe copilă a se duce să se 
umple de viții, pentru câ are voiă dela tatălă său și a- 
cesta păte să fiă ună nemernică, care să nu se ocupe de 
sârla nenorocitei ființe.
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Der la 20 Maiu anulă trecuta espirâ conversiunea 
cu Austro-Ungaria — care era națiunea cea mai favo- 
risată — și o altă convențiune cu densa nu mai in- 
cheiarămă; așa că tote celelalte convenții de comerciu, 
care se intemeiau pe convenția austro-română, rămaseră 
încurcate... Plin a<e-tă împrejurare puteau se cadă cub 
tarilulă autonomă mărimi de caii avemă nevoie și pe 
cari nit le paternii fabrica în țeră. Pe de altă parte, 
unii numără din produsele nostre naționale erau mpuse 
la taxe în momentulă intrării în Germania; lăcendă 
concesiuni asupra unorfl mărfuri germane, puteamă ob
ține scutiri pentru produsele nostre... Din aceste motive 
guvernulă română a intrată în negocieri cu celă ger
mană penii u limpedirea situațiunii și astfelă s’a născută 
convențiunea pe care Camera e acum chemată s'o 
aprobe.

Din proiectulă de convențiă c-e avemă dinainte-ne 
reiese vădită, că guvernulă nostru a urmată din punctă 
in punctă programa economică ce a afirmată prin in- 
cheiarea convenției cu Elveția. In adevără, convenția 
în heiată cu Germania ne dă dreptulă s’aplicămă lari- 
i'ulă autonomă, să impunemă taxe fOrte urcate mărfu- 
riloră pe cari le producemă în țâră. Pe de altă parte, 
ea dă intrare lesniciosă aceloră mărfuri pe cari nu le pu- 
temă produce noi.

Câte-va esemple: Prin noua convențiă, avemă drep- 
tulă s’aplicămă taritulă autonomă — și se seie ce vre 
să Zică acesta — cerealeloră, făinuriloră de grâu și 
secară, legumeloră făinose și derivateloră, pasteloră tăi- 
nâse, celei brute și lucrate, țăsăturiloră ordinare de lână, 
pălăriiloră ordinare depâslă, pânzei, lemneloră de con- 
strucțiune, lucrăriloră de lemnă, petroleului și uleiuriloră 
de pămenlă. Mai departe, s’au urcată în chipă conside
rabilă taxele asupraluminăriloră (dela 25 la 35 lei), 
pieiloră tăbăcite (dela 40 la 60), lucrăriloră de piele 
(dela 45 la 80 lei), lucrăriloră de lemnă fine țdela 9 
la 25 lei), spirtdseloră (dela 25 la 35), etc. In sfârșită, 
slatulă română ’și-a recâștigată libertatea a’acțiune în 
piivința monopoluriloră.

Prin urmare, din punctulă de vedere ală produ
cerii nostre naționale, guvernulă a urmată programa sa 
tără șovăire: și programa sa însemnă protecțiune pen- 
tru totă ce putemu produce.

Din punctulă de vedere ală consumațiunii, guver- 
nulă a căutată să ușureze acele mărfuri de cari avemă 
nevoie fără a pută să le producemă în țeră; așa de 
pildă, elă a scutită de ori-ce taxă: mineralele de fieră. 
ferulă brută mașinele și instrumentele agricole, mașinele 
cu aburi, instrumentele de învățămentă, cărțile, mate
riile colorante, etc. — Tote lucruri de cari avemă abso
lută nevoiă, pe cari nu le producemă noi.

Etă, in puține cuvinte, economia nouei conven- 
țiuni. Mai putemă adăoga că termenulă ei e totă 
1891...

Din comitatulu Făgărașului.
In Faurii, 1887. 

(Urmare.)

Adunarea generală estraordinară ținută în 29 De- 
cemvre an. Ir. a fostă surprinsă prin așternerea unui 
condusă ală comisiunei admin. comitatense cu datulă 
22 Noemvre prin care s’a slatorită ună proiectă de în
voire ce este de a se face in privința unoră puneri sub 
manipularea statului a tuturora păduriloră din terito- 
riulă comitatului Făgărașului. Pentru ca publiculă ce- 
titoră să se convingă și de astădată câtă de năuci ii 
țină cei dela putere pe Români — și în ce ilusiunl de

In generală, acuma vorbindă, cum se socotesce fe- 
meea? Legea dice, că nu potă să facă parte dintr’ună 
consiliu de familiă minorii, 6 menii cu fapte rele, nebunii 
și.... femeile. Acesta e legea. Moravurile oprescă, îm
preună cu legea, pe femeiă de a trăi singură prin muncă. 
Ea nu pote face comerciu, nu se pote amesteca în in
dustria, nu pote ocupa o funcția publică seu a lua o ca
rieră orecare.

Pentru ce? — S’a 4|sd> că e incapabilă. Der câți 
din bărbați își esercită' dreptulă de volă cum trebue ? 
și câți jurați nu dormă pe băncile loru sacre? Și, cu 
tote că suntă femei forte capabile, forte oneste, nu potă 
fi nici alegători, nici jurați. Oratorulă amintesce casulă 
infanticidului, în care numai o mamă ar pută să simtă 
și să jucece cum trebue. Audl: incapabilă! Va să Zlcă 
nu se găsesce nici o femeiă, care să fiă așa de inteli
gentă cum e celu mai prostă dintre bărbați, căci băr- 
bațiloră se dă în massă totă ce se refusă femeii. E cu
rioșii, că se pare că bărbații îi refusă dreptulă de a in
tra în funcțiă de teama concurenții, pentru că le dă 
voiă să cânte la piano, să facă versuri, să coasă  pe 
când in istoriă vedemă, că femeile s’au distinsă mai a- 
lesă prin prudința guvernării. Anglia, care a dată o 
Elisabetă, are ca rege pe Victoria.

S’a <}isă er: n’au prea dovedită multă inteligență și 
In poesii nu au originalitate. Der originalitatea inseamnă

înțelepciune în politica înaltă trăiescă ei, Maghiarii, lasă 
să urmeze acesta proiectă de învoire în totă cuprin- 
sulă seu:

Protocolu, luală în urma conclusului comisiunei 
adm. a comitatului Făgărașului Nr. 22 Noemvre 1886 
Nr. 10-53, de comisiunea administrativă cu ocasiunea per
tractării ținute în Făgărașă în 22 Noembre 1886 d. a.: 
sub presidiulă Uustrității Sale domnului comite supremă 
Mihail Horvath. ITesențI fiindă subscrișii. Obiectulă: Sta- 
torirea invoirei, ce este a se face in privința punerei 
sub manipularea statului și a provederei cu planuri sis
tematice de economia silvanală a tuturora păduriloră din 
teritoriulă §-lui 17 ală legei silvanale din 1879 și con
formă statutului municipală aprobată de inaltulă mi- 
nisteră de agricultură, industria și comerciu reg. ung. 
sub Nr 44368 din anulă 1884 stan sub nemijlocita su- 
praveghiare a autoritătiloră, precum și a altoi ă pădur’ 
de atare natură, cari s’ar mai alătura la aceea.

1. Pădurile in senstilă legei din vigdre se primescă 
in manipularea statului cu acea dechiarațiune, că tote 
iemnele și ori-ce producte ale acelora, precum și ori-ce
felă de venite competă posesoriloră respectivi.

2. Forestieria de stată indeplinesce manipularea 
din 1 lanuariu 1887 și în favdrea aceleia se solvescu 
5600 fi. adecă cinci mii șese sute fiorini anuali în rate 
anticipative de pătrară de ană.

Forestieria de stată întreprinde manipularea pădu
riloră deocamdată pe 25 de ani (respective și după acestă 
termină pănâ atunci, pănă când se voră compune pla
nurile de pădurită organisate pentru pădurile din cestiă), 
dâcă însă nu ar afla acestă manipulare cu scopă, este 
în dreptă a abdice de acesta in acelă modă, că după es- 
pirarea de doi ani ce urmezi după aDulă de abdicere 
inceteză manipularea statului.

3 Pentru solvirea regulată a speseloră de manipulare 
anuali, ce suntă a se solvi pentru forestieria de stată la 
oficiulă de dare, ia responsabilitatea intregulă comitată ; 
astfelă că solvesce spesele de manipulare din cassa sa 
propriă și apoi încasseza acestea pentrn sine dela pro
prietarii păduriloră.

4. Comitatulă respective posesorii de păduri suntă 
deobligați a îngriji, ca totdeuna să stea la disposițiune 
numărulă necesară de vigill de pădure pentru îndepli
nirea cu succesu a manipulărei.

5. Forestierii, cari îndeplinescu manipularea, stau 
sub conducerea direcțiunei forestieriei de stată și sub 
inspecțiunea aceleia, și dela ea își primescă instrucțiunile 
de serviciu in virtutea cărora suntă datori a procede 
in privința păduriloră concre<jute manipulărei loră. Toc
mai pentru acesta se deobligă forestieria de stătu a primi 
in propriulu serviciu pe forestierii comitatensi de presentă 
aplicați, precum și pe aceia, pe cari ii va mai aplica co- 
mitatulă pănă la intrarea in vieță a invoirei acesteia ai 
primi cu beneficiulă erarială corăspuncjătoru.

6. Avendă posesorii de păduri dreptulă de liberă 
dispunere, intre marginele legei silvanale și ale planului 
aprobată in privința resolvărei causeloră economice a 
păduriloră primite sub manipularea de stată. — Instruc
țiunile de serviciu ale forestieriloră concretjuți cu mani
pularea se statorescă după ascultarea comisiunei silva
nale.

7. Forestieria de stată întreprinde fără ori care 
alte tacse pregătirea planuriloră de pădurită sistematice, 
ale păduriloră primite sub manipulare. Proprietarii însă 
suntă deobligați sub urmările responsabilității causate prin 
vre-o întârziere, ca la provocarea organului concredută 
prin forestieria de stată să arate numai decâtă margi
nile păduriloră, cari formăză proprietatea acelora și spre 
indicarea punctuosă a acelora au se se înfățișeze directă 
prin celă puțină ună indicatoră.

8. Decă toți posesorii de păduri în unanimitate 
dorescă ea să înceteze manipularea de stată, în acelă 
casă suntă datori ca după acele păduri din proprietatea 
loră, pentru cari s’au pregătită planurile de pădurită, să 
plătescă statului ca tacsă de lucru câte freideci (30) cru- 
ceri de fiecare jugără. Terminulă de abZicere din par
tea proprietariloră de păduri este totă acela, carele s’a 
statorită pentru slală sub punctă 2. Din acestă sumă 
insă se subtragă în favărea posesoriloră respectivi de a- 
tâtea ori cinci percente (5°/0) pe câți ani s’a efeptuită 
manipularea.

urcarea tuturoră trepteloră scării, și când ai ajunsă susă 
punerea alteia nouă. Apoi cum o să fiă originală fe
meia, când i se refusă scara, când nu i se dă instrucția 
trebuinciăsă ?

S’au mai Zls& multe de bărbați în conlra femei- 
loră. Așa, de pildă, că e făcută din coasta lui Adamă, 
der ăsta e ună argumentă pro, căci după cum din orice 
ființă se nasce — în seara zoologică — o alta mai su- 
perioră ei, totă așa și femeia, năseendu-se din bărbală 
ii e superioră. Aceasta arată slăbiciunea de argumente

S’au făcută cântăriri de creeri și s’a dovedită, că 
celă mai greu a fostă ală unei femei. Atunci au înce
pută să spue că nu era bine cântărită, ori că circum- 
voluțiile suntă așa și pe dincolo..... sofisme fără temeiu.

De ce, dică unii, nu ceră femeile drepturile loră ci, 
totă bărbații? Au ei procură? — Pentru-că omulă îm
bracă pe femei într’o atmosferă de politețe, de îmbă
trânire dulci, de înșelare și, decă ea nu plânge, Zice că 
e mulțămită. O anecdotă: Pe ulițele Londrei umblă ună 
faeton de gală, care se opresce la ună magazină, ca lady 
din năuntru să târguiască. Ună lucrătoră de cărbuni 
trecendă p’acolo a sărutat’o. Ea a dată poruncă să’lă 
închidă pe locă. Elă inse Zise: mă veți închide voi, der 
nu’mi pasă, căci am sărutată pe cea mai frumăsă femeiă 
din cele trei regate. Atunci lady a spusă să’lă lase, 
căci e nebună.... (Va urma.)

9) Pentru punctuositatea păzirei păduriloră pri
mite sub manipulare nu pdrtă forestieria de stată sar
cina responZabilității materiali, pentru procedura vighili- 
loră de păduri aplecați de proprietarii păduriloră însă 
pdrtă responsabilitatea morală de controlă.

10. Vighilii de păduri dațl la disposițiune de pro
prietari stau sub necondiționată disposițiune a forestăriei 
de stată, și intru câtă din orice motivă de servițiu nu 
se află aplicabili, se potă dimite liberă din partea fores
tieriei de stată.

11. Funcționariloră aplicați la manipularea pădu
riloră se concede, ca competința de pășunită de vite sta- 
torilâ prin stătută pentru forestarii erariall, se pască pe 
teritorulă de pășune comunală respectivă, său partea pă- 
durei designată spre acestă scopă, fără tacsă.

12. Acăstă învoire nnmai atunci este obligătâre 
pentru ambele părți, decă să aprobă de Escelența Sa 
dlă ministru reg. ung. de agricultură, industria și co
merciu, precum și de comisiunea municipală a comita
tului Făgărașului, spre care scopă estradându-se în două 
esemplare, dintre aceslea se așterne la loculă competentă 
unuia prin llustr. Sa d-lă Bedd Albert, consiliară minis
terială și inspectoră supremă silvanală ală țărei. ăr ce- 
lalaltă prin inclita comisiune administrativă a comitatului 
Făgărașului.

D. u. s. Din partea ministerului reg. ung. de agri
cultură industria și comerciu: Bedo Albert m. p. — 
Nagy Gyula m. p. inspectoră reg. silvanală ca referentă 
și seriitoră.

Observarea făcută cu privire la autenticarea și res
pective statorirea stilisărei de sub punctă 2 se pdte vedă 
în protoeolulă luată deosebită în acăstă privință. Mihailă 
Horvath m. p. comite supremă, Danielă Grămoiu m. p. 
v.-comite, Alexandru Kossy m. p„ Ioană Turcu m. p. 
protonotară, Paulă Pischel m. p. primă forestieră reg. 
ung., Duvlea m. p., Alexandru Nagy m. p., Maurițiu 
Kopacsânyi m. p.

Se aprobă cu acea observare, că se află de lipsă 
a se lăsa afară din stiiisarea punctului 2 pasagiulă: „res- 
pective și după acestă termină pănă atunci pănă când 
se voră pregăti planurile sistematice de pădurită pentru 
pădurile din chestiune," care încurcă disposițiunea §-lui 
7 și este în coniradicere cu acesta fiindă dătătăre de 
tonă în privința terminului pregătirei planuriloră siste
matice de pădurită după disposițiunile legei silvanale.

Cu acesta protoeolulă se încheie și subscrie.
D. u. s. Mihailă Horvath m. p. comite supremă, 

Daniilă Gramoiu m. p. vice comite, Alexandru Nagy 
m. p., Ioană Turcu m. p. protonotară, Alexandru Kossy 
m. p., Duvlea m. p., Maurițiu Kopacsânyi.

Adunarea generală a însărcinată pe o comisiune 
de 24 membrii proprietari cu elaborarea acestui pro- 
ectă de învoire. (Va urma.)

DIVERSE.
•

0 scenă în biserică pe timpulii cutremurului. — 
Corespondentul gazetei .Italie* aduce următorulă fio- 
rosă raportă despre convorbirea sa cu preotulă din 
Castellaro, unde după cum e cunoscută s’a dărimată 
bolta bisericei în urma cutremurului de dăunăZI îngro- 
pândă sub ruinele sale persănele] aflătbre acolo: ,Era 
pe la 6 ore dimineța, când se oficia marea liturghiă 
înainte de miruirea cu cenușe. Eu mă urcasem la altară, 
Zise preotulă, și ajunsesemă la ultimele rugăciuni, când 
audă ună sgomotă ca de tunetă, căruia îi urmă o țsgu- 
duitură. Eram amețită la începută, der ună momentă 
mai în urmă auZii ună vuetă ne mai pomenită. Nu 
mai văZui nimică. Din instinctă preveni pericululă și 
fugii îndată prin port^J presbiterului.“ — .Și apoi, apoi 
Domnule ?“ — „Eu i-am botezată pe toți», urmă elă 
suspinându. „Ii priviamă ca pe copii mei și toți aujmu- 
rită.* — «Cam câți omeni au putută fi .in biserică?» — 
• Ceva mai multă de 300 persone, mai cu sâmă femei. 
Dărimarea urmă deodată. VăZăndu-mă fugindă, urmară 
și ceilalți esemplului meu. Năvăliră parte în capele’parte 
spre părta cea mare și spre ambele uși laterale. Aceste 
din urmă erau încuiate. Vr’o 100 de persone fugiră prin 
portea cea mare, der apoi du se știe eum, pote în urma 
unei nouă sguduiturl — se închiseră Jambele aripe ale 
porții. Și acum se surpă edificiulă. Toți aceia cari nu 
se refugiaseră in capelă, seu pe după porți, fură îmor- 
mentațl. Nu veZusein niciodată ună astfelă de chaos. 
Totulă era negru, nici ceriulă nu se Zărea prin deschi
zătura bolții. Mă gândii îndată la parochienii mei, că 
partea cea mai mare voră fi morțl seu in agonia morții. 
Părăsii loculă meu de refugiu, mă șuii pe ruine Zicând: 
Copii mei, aveți , credință în îndurarea lui DumneZeu 1 
Vă absolvă .in articulo morțiș!" In primulă momentă 
domni o tăcere adâncă, apoi urmară strigăte, plânsele, 
gemete 1 Se luară măsuri de scăpare. Cei cari rămăseseră 
sdravenl și nevătămați erau mai cu semă bărbați, pentru 
•că avuseseră presența de spirită a se refugia la altare. 
Femeele din contră, pentru că ședă de obiceiu pe bănci, 
erau tdte îngropate. Ună casă miraculosă se ivi. O 
tânără fată se afla în momentulă nenorocirei în mijlo- 
culă bisericei. LespeZile de piatră căZură în prejurulă ei 
nimicindă pe ceilalți. Ea singură fu cruțată. In timpulă 
lucrăriloră de scăpare se mai simți o a doua sguduitură 
Toți o luară la fugă și numai cu mare anevoință fură 
înduplecați a reîncepe lucrările de scăpare.

Editoră: lacobfl Muresianu.
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Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșiaiiu
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OurtuJu la bursa do Vlen*.
din 11 Martie st. n. 1887

Rentă de aură 5’/0 . . . 98 85 . Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 87 10 , “ 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare.......................... 1-18.50
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.—

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostă
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostă
(3-a emisiune) . .

Bonuri
Bonuri
Bonuri

mișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 103 80

căi-
ung.

. . 124 — 
căi- 
ung.

. . 114 50
rurale ungare . . 104.— 
cu cl. de sortare 1C4.— 
rurale Banat-Ti-

.... 104.00 : 
cu cl. de [sortare 104.— |

Despăgubire p. dijma de
vină ung............................ 98.50

Impruinutuld cu premiu
ung.................................. 110.50

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 121 80 

Renta de hărtiă austriacă 79 20 
Renta de arg. austr. . . 79 75
Renta de aură austr. . . 108 80 
Losurile din 1860 . . . 132.50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  850.—
Act. băncel de credită ung. 285.85 
Act. băncel de credită austr.276.20 
Argintulă —.

împărătesei
Napoleou-d’orl
Mărci 100 imp. germ. . . 62 75 
Londra 10 Livres sterlinge 128.25

Galbinl
. 6.03
10.14

Bursa <le Biifiiresck.

Cota oficială dela 26 1 ’elinmne sl. v. 1887.
Cump. vend.

Kenla română (5%). 88 — 89-
Renta rom. amorl. (5°/0) 91’/, 92>/3

» eonvert. (6°/0) 83— 84—
hnpr. oraș. Buc. (20 Ir.) — ——
Credit fonc. rural (7°/0) . 98>/a 99>/,

’ „ >, (b°/o) ' 82“/4 B7’/3
» ’ urban (7°/0) . 95‘/3 961/,

. (6°/0^ • 89’/, 90>/4
’ (5°/o) ■ 78— 79—

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

< » ♦ Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 20.50 21.25
Bancnote austriace contra aură. . 1.98 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 12 Martie St. 11. 1887.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.41 Vând. 8.44

Argint românesc................. 1 8.35 • 8.40

Napoleon-d’ori...................... 10.08 . 10.12

Lire turcescl.......................... » 11.44 » 11.48

Imperiali.............................. » 10.44 • 10.48

Galbeni................................... > 5 96 • 6.02

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

Ruble RusescI...................... e > 111.— • H2.%

Discontulă ... » 7— 10% pe ană.

a

FARMACIA

Viena, Sincer stras se Nr. 15
la „goldcnen Reiclisapfel“

Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite 
versale. merită cu Iotă dreptulă numirea din urmă, de ore ce 
esistă aprope nici o bolă, la care nu ar fi probată în mii de 
lală loră miraculosă. 1.. ---------- ----  ----  ----- .
dicamenle s’au întrebuințată înzadaru, s’a dobândită cu aceste pilule de ne
numărate ori și după ună scurtă timpă deplină însănătoșare. 1 cutioră cu 
15 pilule 21 cr., 1 sulă cu 6 cutiore 1 fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu 
rambursă 1 II. 10 cr.

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

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

Reproducemu aci câteva dintre muilele scrisori 
de mulțăniitâ.

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

adeverată minune, ele nu suntu ca alte așa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajută întru adeverit 
apropo la tote bolele. Din pilulele, ce-am fostu co- 
înandatu la PascI, am împărțită cele mai multe Ia a- 
inicl și cuuuscutî și au folosită la toți, chiar și pcrsoiui 
de o etate mai mare și cu diferite bole și defecte an 
dobvnditu prin ele, deși nu perfectă sănătate, der to
tuși o îmbunătățire însemnată, și v-oe^cu a urma cu 
întrebuințarea loru. Te rog dar a-mi mai trimite încă 
5 suluri. Din parte-mi și dela toți, cari ainti avută 
deja norocirea prin pilulele D-v. ne redobendi sănă
tatea cea mai cordială multâmită.

llartiii De utililor.

• Pilule uni- 
in faptă nu 

„a, ... .... ... .. h.~.....- ........... — cașuri efec-
In cașurile cele mai eerbicdse, la cari multe alte me-

pote se-șî veda de iote ocupațiunilc ci cu vioiciune 
juvenalâ. Acesta n mea mulțumită Vt rugii a o în
trebuința spre binele tuturoru celorn cari sufeiu. și 
Vă rogu totodată, ca sfi-ml trimiteți din nou 2 suluri 
pilule și 2 bucăți săpunii chinezesc. — Cu deosebita 
stimă supusă Alois Noviik primu-grădinarîi.

y

Turnătoria și fabrică de mașini
lui Schlicka

Societate

BcgaSzt-Gyergy IG Febril arin 1882.
Onorate Domnule! Nu Vo potu esprima în des

tulă cordiala mea mulțiîinită pentru pilulele D-v. de 
orc-ce pre lângă ajutorulu lui D-deu. consorta mea 
care deja ani îndelungați au suferit» de iniserere, s'a 
vindecată prin pilulele I)-v., și cu tote că și acum 
trebui* tl n când în când se întrebuințeze din elo, to
tuși sănătatea ci s’au îmbunătățită întru atâtu, în călii I

Stimate Domnule! Presupune n du , că tote ine 
dicamentclc D tale voru li așa de bum*, ca renumi
tul u balsainu contra degerături loră , care 
in familia mea a tăcută unu sfîrșilu grabnicii la mai 
multe umflături de dogerătură, in'am dec su pe lângă 
totă neîncrederea inca in așa numitele inijloce univer
sale de lecuire, a lua reiugiulîi la piluliie curățitore 
de sânge ale D-lale, ca prin ajutorul A acestoru mici 
globulețe se bombardezi! la emorrhoidele, de cari su
ie ru de ani îndelungați. Nu csitezu de locfi a Ve măr
turisi acum, că suferința mea învechită dupe o între
buințare de 4 septemânl a încetat 1'1 cu totulu, și că 
recomandă aceste pilule în ceiculu ciinoscințeloru mele 
cu celu mai mare zelu. N11 am nimicu în contră și 
decă vei face întrebuințare în publică do aceste ale 
mele șire, inse Iară de subsemnarea mea.

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

4

pe acții în Budapesta.
Biuroulu centralii: IV. Weitznerring 57 — Despărțementulu pentru 

șini agricole VI. Aeussere Weitznerstr 1696—1699.
P recomandă Garnituri de treierată cu vaporu, de încălzita cu cărbuni, cu 
Ț lemne și cu paie. Garnituri de treierată cu vîrteju (Goppel.) Sistemă cu 
j i pene (Stiften-System), cu. seu fără aparaîă pentru umplută în saci și pen- 

tru curățită. Mori pentru curățitulu cerealeloru (Systemu Bacler & Vidats) 
mai departe patentatele pluguri Schlick cu 2 și cu 3 feare recunoscute 
de esceienie.. — Prețulu dela fl. 58 în susu. — Pluguri-Rayol, patent.

u Schlick cu aparatu pentru ridicata afară. Pluguri-Rayol de sine conduce- 
tore (după Sack). Pluguri originale Schlick și Vidats cu 1 ferii.

Cea mai nouă mașină patentată (le semănat u în brazdă.
Mai departe se află gafa: Mori de măcinată. cu una și cu doue 

pietre, mori pentru porumbă „Little Giant," batoze de porumbă, mașini pen- 
tru preparare de nutrețu. Teascuri pentru uleiuri ș. a. m. în stabilimen

te tulă fabricei nostre sâ potă vedea lucrândă: cele mai nouă mașini pentru 
"j? topită cânepă fosă sist. Ramie și mașini de curățită după sistemulu nostru 

propriu, cu o putere de lucru cvantitativă și cvalilativă estraordinară
Liste <le prețuiI se trimită la cerere gratis și franco.

ma- 5
X-

* 
*

£

Balsam contra (legerăturei de I. Pser- 
hofer. de mulți ani recunoscută ca 
celă mai sigură remediu contra su- 
ferințeloră de degerăfură de totă 
telulă, precum și spre vindecarea 
raneloră învechite etc. 1 borcă- 
nelă 40 cr.

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

Essența (le vieță, (Picături de Praga) 
contra stomacului stricată, a mis- 
tuirei rele și greutățiloră de totă 
telulă, ună remediu de casă esce
lentă. 1 flaconă 20 cr.

Sucnlă - Spitzwegericli, medicamentă 
de casă în genere cunoscută și es
celentă contra catarului, râgușelei 
și a tuse: etc. 1 sticluță 50 cr.

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

Licltiorft (lin bnruein de Alpi dela
W. O. Bernhard. 1 buleliă 2 fl.
60 cr-, % buleliă 1 fl. 40 cr.

Esență pentru ochi de Romershau-

Medicaniente Homeopatice de lotii felul ii se allă 
totdeuna gata.

Afară de preparatele aci numite se mai allă tole specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin tote diarele auslriace, și la casă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla în deposită, se voru procura la 
cerere cu promptitudine .și câtă se pote de eftină.

Trimiterile prin poștă sâ efectu^ză iute, decă se tri
mite prețulu înainte, seu cu rambursa.

Trim.ițeudu-se prețulu înainte, (mai bine prin man
dată poștalii) este porto poștalii cu miliții mai eftinu, 
decâtu la trimiteri cu rambursa. 6-12

sen , 1 butelia 2 11. 50 cr. % bu
telia t 11. 50 cr.

l’oinadă (le Tanocliinin de 1. Pser- 
hofer, de ună șiră de anî recunos
cută de medici ca cea mai bună 
dintre tote remediile pentru eres 
cerea părului. Ună borc-anfi ele
gantă adjustată 2 II.

Piaștrii universală de prof. Steudel, 
la rane din lovitură și inpunsă, 
la Iotă feluiă de bube rele și la 
nmflălurt 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. 
IV. Bulrich. Ună remediu de casă 
escelentă contra tuturoră urmări- 
loru digestiunei stricate precum: 
durere de capă, amețelă, cârcei la 
stomacb.u. acreală în gătă, sufe
rințe haemoroidale, constipațiune 
etc. 1 pac-hetă 1 11.

Franzlirantivein 1 butelia 60 cr. 
Prafă contra asudării picidreloră, 

Cuțiă 50 cr.
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Poblicatiune.
5

Coinisiunea estnisă pentru administrarea aveiei bisericei gr. or. din 
cetatea Brașovului dela Sf. Treime voesce a edifica și ecuipa din nou 
mora aflăt.dre în comuna Poiana MSrului la valea lungă.

Spesele s’au statoritu cu 1676 fl. 39 cr. v. a. întreprinzătorii 
își potu preda ofertele loru provSdute cu unii vadiu de lO°/o curatori- 
lorii încredințați cu pertractarea ofert.eloru, care pertractare se va ține 
la 21 Martie a. c. 11 6re a. m. în cancelaria bisericei la Brașovu tergulu 
cailoru sub Nr. 34.

Planulu, preliminarul!! și condițiunile se potu vede la notarulu eo- 
misiunei Iordanii I. Munt.eanu assesoru la scaunuhi orfanalu.

Brașovii în 5 Martie 1887.
In numele comisiunei administrative

Curatorii esmișl:
Tlioinas Langer m. p. Iordan I. Munteanu m. p.

Nr. 12/1887. c. adm.
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Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garinond fl. — cr. 6 

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. —
următdrelePentru repețir I se a c 6 r d ă

cr 10. 
r ab a te:

I

Pentru repețiri de 3— 4 ori ..................................... 10’1
11 11 1J 5— 8 ii .............................................15',.
11 11 11 9—11 11 ......................................20" „
11 1) 11 12—15 ii ............................................ 30"i„
V •• 11 16—20 11 ............................................ 40“|„

Dela 20 de repețiri în susu .............................................5(> ..
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se făcu în-

voiri și reduceri și peste cele înseninate mai siistL
Tipografia ALEXI, Brașovtl,


