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Brașovu, 7 Martie 1887.
înainte cu câteva dile amu publicată ape- 

lulu .cn data 7 Martie 1887, pe care „comitetulă 
centrală electorală ală partidei naționale române" 
îlu adreseză din Sibiiu alegătoriloră români din 
Transilvania și Ungaria*).

*) A se vedă «Gazeta Trans.« nr. 46 dela 28 Febr. 
(12 Martie) a. c.

In introducere comitetulu ne spune, că s’au 
si începută agitațiunile electorale penti’ună altă 
periodă parlamentară, care în viitoră va fi de 
cinci ani.

Apoi ne reamintesce, că celelalte partide po
litice „suntă dedate din vechime, din alte pe- 
riode, a se organisa în modă fdrte practică", 
ne asigură, că acesta specie de organisațiune 
este permisă de legea electorală și că acele partide 
mai au și fonduri proprii de bani adunate pentru 
scopuri electorale.

In fine ne spune, că partidele celelalte în- 
grijescu la t'mpu ca să controleze listele electo
rale pentru ca să fiă asigurate după putință de 
numărulu alegătoriloră, fiă pentru dietă său pen
tru alegeri municipale.

T6te aceste ni le spune și ni le asigură 
comitetulă spre a ajunge la constatarea, că acesta 
este ală cincilea circulara, cu care se adresăză 
dela 1884 înedee în afacerile electorale atâtă 
cătră cei 165 membri ai conferenței electorale 
din Iuniu 1884, câtă și cătră toți alegătorii 
români.

Urmeză o scurtă analisă a celorii patru 
circulare anteriăre, în cari a culminată activi
tatea de pănă acum a comitetului, ală căreia 
resultatu îlă resumă circulara din urmă, a cincea, 
cu cuvintele următdre:

»l)in tăte acele 84 de cercuri electorale, ceea ce 
a primim subscrisulă comitetă se reduce mai numai la 
scuse, precum de esemplu. că presiunea despotismului 
administrativă ar fi mai mare decâtă ori când altădată, 
că spionii, de cari este plină țera, denunță chiar și con
venirile familiiloră consângene; că se urmărescă perso- 
nele cele mai onorabile sub diverse pretexte de nimică. 
prin urmare, că din cause de aceste omenii dezgustați și 
amărîți în sufletele lorii nu mai simtă nici o plăcere de 
a se aduna și consulta nici chiar în rasuri, în care per
mită seu chiar ceră legile..

Descoperirea acesta ori cum amă înt6rce-o pe 
o parte său pe alta și ori cum amu voi să-o 
tălmâcimă mai multă său mai puțină severă, cu
prinde ună testimoniu de paupertate politică, 
care se restrânge asupra activității comitetului 
electorală permanentă din Sibiiu.

Este adevărată, că presiunea despotismului 
administrativă a ajunsă la culme; este adevărată 
că țăra adi e plină de spioni și de denunțianți, 
cum se plângea și Mocsâry îatr’o broșură a sa; 
este adevărată că se urmărescă persănele cele 
mai onorabile sub diverse preteeste de nimică; 
der totă așa de adevărată este că cu omenii, 
cari se desgustă în urma acestoră prigoniri nu se 
pote face politică, nici chiar în afaceri electorale.

Cum s’a brodită, ca comitetulă din Sibiiu 
să se adreseze „mai numai" la ămeni desgustațl, 
cari nu mai simtă nici o plăcere de a se aduna 
și consulta, nici chiar în cașuri, în cari permită 
său ceră legile?"

Ori dără toți dmenii noștri cu carte, meniți 
a fi conducătorii poporului în aceste timpuri de 
grea cercare să fi căijută pradă bălei desgus- 
tului ?

Și dăcă așa ar fi, deeă comitetulă și-ar fi 
câștigată convicțiunea, că toți suntă desgustați 
nu era ăre datoria lui de a afla unu mijlocii 
spre a-i lecui de acăstă bălă periculăsă, însufle- 
țindu-i și îmbărbătându-i la luptă, arătându-le ce 
le stă înainte decă nu se voră smânci din bra
țele omorîtăre ale apatiei ?

Noi încă stăină în contactă destulă de strînsă 
cu poporulă și mărturisimă, că nu amă obser
vată ca ămenii să fiă așa de „disgustați" de luptă 
cum pretinde apelulă comitetului din Sibiiu. Din 
contră noi amă primită și primimă mereu plân
geri, că ămenii ar fi gata să se adune și să lucre 
pentru apărarea lorii, căci năvala dușmaniloră e 
cumplită, dăr nu sciu încătrău și cum! Cine să 
le dea acestoră bravi Români direcțiunea, cine 
să le arate drumulu adevărată, dăcă nu cei ce 
stau în fruntea conducerei ?

Crede comitetulă, că a făcută destulă spre 
a suprima desgustulă ămeniloră dăcă ne asigură, 
că elă „nicidecum nu se păte mulțumi cu scuse 
de aceste în afaceri electorale?"

Vedemă pe mulți bărbați de ai noștri frun
tași, că de pildă în afaceri economice se adună 
și se consultă cu plăcere, se constitue și mergă 
înainte. Cum de îi ajunge disgustulă tocmai 
atunci, când e vorba de esistența și de liberta
tea loră ca Români în acestă stată ?

Cu cestiunea sulevată de comitetă trebue să 
ne ocupămă însă mai dela fundamentă. Deocam
dată dicemă ceea ce amă disă și în primăvăra 
anului 1884 în ajunulă lupteloră electorale de 
atunci:

Ceea ce cere comitetulă în apelulă său este 
o condițiune fără, de care alegătorii noștri, pu
țini câți suntă în urma nedreptei legi electorale 
nu potă se representeze interesele naționale ale 
poporului română. Dorința năstră cea mai fier
binte este, ca fiecare Română bine semțit.oră să 
înțelegă, că datoria lui este de a conlucra din 
tote puterile sale și cu tătă sinceritatea la opera 
organisărei alegătoriloră români prin județe.

Cei 165 de membrii ai conferinței năstre 
dm 1884 nu trebue să uite, că au luată anga- 
jamentă solemnelă în fața națiunei, că voră lucra 
cu tăte puterile și cu tăte mijlocele legale spre 
a promova causa națională conformă programei 
de acțiune, ce au stabilit’o în acea conferință. .. 
A loră datoriâ este de a vegliia ca alegătorii 
noștri să nu fiă seduși și amăgiți de contrari.

Despre ună lucru trebue să fimă în clară. 
De astădată se tracteză de aceea, ca alegătorii 
români să ia o posițiune câtă mai dămnă și îm- 
puitdre față cu viitdrele alegeri dietale, ăr câtă 
pentru opera organisărei partidei naționale în 
sensulă adevărată ală cuvântului, Ca nu pdte fi 
săvârșită în câteva luni, ci ea recere multe lupte, 
multă muncă și multă timpă. Chiar și acolo unde 
domnesce deplina libertate, organisarea partide- 
loră se săvârșesce încetă și cu mari greutăți.

Sperămă, că toți Românii binesâmțitori din 
Transilvania și Ungaria voră fi de acordă, că 
în fața primejdiei și a uneltiriloră dușmane ei 
trebue să se grupeze cu toții în jurulă stâgului 
lirnbei și ală naționalității române și să nu lase 
ca flacăra certeloră și a desbinăriloru să se 
aprindă în sînulă națiunei române, spre a ei 
peri re !

Fi-vorft spargeri de capete Ia alegeri?
După cum amă comunicată, deputalulă Neculae 

Barlha, printr’ună arliculă publicată în »Ellenzek<, face 
propunerea d’a se încheia ună pactă între partidele un
guresc!, guvernamentală și oposițională kossuthistă, fundă 
că suntă timpuri neobicinuite și situațiuni estraordinare, 
în care se află Ardealulă, unde raporturile de posesiune 
ungurescl suntă sdruncinate, rețeua de comunicaține în 
peire, procedura penală o normă a stării de asediu, or
ganisarea jurisdicțiuniloră în multe locuri periculosă pen
tru stată. Mai e și altă cestiune, care vorbesce pentru 
pactare, dice Neculae Barlha, este: resboiulă.

,Se dice că nu va fi răsboiu. Se pole. Vădă atâta, 
că Ungaria a acordată în dilele acestea 70 milione 
pentru scopuri militare, afară de posturile bugetului or
dinară,... deși deficilulă permanentă e de 40 miliăne. | 
De aci nu deducă cu holărire resboiulă, der deducă că | 

ori stămă la pragulă unoră fatale încurcături... ori că gu- 
vernulă și parlamentulă constau din risipitori de nimica?și 
lăudăroșl miserabili. Deorece nu polă crede, nici accepta 
p -esupunerea din urmă, credă și mărturisescă că presu
punerea dinteiu e adevărată. Trebue să credă, că Un
garia se află in presăra unoru grele încercări... Intr’ună 
asemenea momentă ne urîmă, ne spargemă capetele re
ciprocă, sunțemă despărțițl in două tabere și astfelă 
ușurămă dușmanului comună problema".

A doua cestiune e partea privităre la naționalități. 
Autorulă articulului a învățată din alegerile de pănă acum 
că: Ungaria autoritară se luptă în contra Ungariei care 
plătesce dări. Nu dice că totă așa e și dincolo de mun
tele craiului, der în Ardeală a fostă și va fi așa.

„Se luămă aci atitudinea „frațiforă noștri români". 
Nu se potă ei împrieteni cu nimică ce s’a creată de 20 
de ani. Avemă rege ungurescă—ei au numai împărată ; 
avemă dietă ungurescă — ei numai conventiculă in 
Sibiiu: avemă libertate de pressă — ei o folosescă pen
tru abusuri; avemă libertatea vorbirei — ei o validiteză 
la hotărîri secrete în adunări secrete; avemă steagă na
țională — ei folosescă o altă patriă și ară voi să o rupă 
p’acesta în bucăți».

După aceste lacrămi de ciyacodilă vărsate pentru 
„nerecunoseința frațiloră români", cari nu se potă îm
prieteni cu aceea, că suntă despoiați de aprope tote 
drepturile loră. că libertatea pressei și vorbirei e numai 
pentru Unguri, că li-se contestă pănă și dreptulă d’a 
considera Ardealulă ca patria loră, că — după cum în
suși «patriotulă’ kossuthist dice — Ardealulă se află în 
stare de asediu ele., se întrebă: „E înțelepțescă lucru ca 
„acești frați*  să ne afle pe noi Ungurii, în casă de răs
boiu, despărțițl în două tabere?'

Vorbesce apoi Barlha Miklos de întărirea «ideei 
de stată maghiară" în Ardeală — erăși o «fericire", cu 
care „frații români» nu se polă împrieteni; ar dori ca 
autoritățile să nu mai corteșescă, ci mai bine să se’nțe- 
iegă partidele între sine. Din tote acestea reese — afară 
de șovinismă, intoleranță, tendințe de maghiarisare și 
altele — și temerea de spargerea capeteloră la alegeri și 
d. Barlha ar dori să nu-lă torl ureze acăstă temere.

Der „Szekely Nemzet" nu-i lasă acestă mângăere 
și :

„Nu pre mirăsă bine în tabăra oposițiunei. Presu- 
punemă acesta, fiindă că foia clușiană a stângei estreme 
propune să întrămă în comerță pentru alegerile de de- 
putați și vrea să fi ajunsă la convingerea, ca să nu ne 
spargemă reciprocă capetele. Asta’i frumosă și lăudabilă 
din partea lui „Ellenzek," dăcă se lasă de acestă vechiu 
obiceiu ală său. din acestă punctă de vedere îlă salu- 
tămă că e pe cale a se îndrepta. Der nu putemă accepta 
modus procedendi recomandată de elă, adecă ca să se 
facă geșeft cu fi.șpanii și cu conducătorii parlideloră."

Foia săcuiască dice că articululă din „Ellenzek" do- 
vedesce neîncrederea Kossulhistiloră în succesulă alege- 
riloră și dorința d'a-și asigura vr’ună mandată, căci alt- 
felă n’ară fi propusă se nu’șl spargă Ungurii capetele. 
«Timeo Danaos et dona ferentes,» strigă »Szek. Nemzet" 
și apoi sferșesce dieendă, că oposițiunea nu e legală, că 
a năvălită noplea pe furișă ună cercă electorală în Se
cuime, cu totă pactulă ce să făcuse, că omeniloră ca 
Ugron Gabor nu li se pole încrede, că alegătorii să nu 
se lase a fi seduși cu promisiuni că li se facă căi ferate 
și bănci, să fiă cu minte, căci grele (file ii polă aș
tepta ele.

Cum vedemă la alegerile viitore voră fi spargeri de 
capete și încă cu vărfă și îndesată, căci de aci înainte 
voră trece cinci ani pănă la alte spargeri de capete. Prin 
urmare destulă timpă de vindecare e. Ar fi bine ca ale- 
gălorij unguri să’șl procure coifuri cu măsci de metală. 
Paza bună feresce primejdia rea. 

Atentatulu contra Țarului.
Asupra atentatului plănuită contra Țarului, 

despre care ni se comunicase, se comunică ur- 
mătdrele din Petersburgă :

Poliția secretă a fostă incunosciințată din a- 
fară — după cum se dice de poliția germană—
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că se pregătesce unu atentată și că plănuita crimă 
are să se comită Duminecă (cea trecută) der n’a 
putută să dea nici de urma conspiratorilorii, nici 
de cartierulu conspirațiunei. Țarulu avea să mergi' 
la catedrala fortăreții, d6r generalii Orșewsky, 
senatoru, și Gresser, magistru supremii alu poli
ției, înduplecară pe Țarulu să plece cu o jumă
tate de oră mai târdiu dec.âtu cum se fixase. La 
ora fixată pentru plecare, conspiratorii erau deja 
pe stradele pe unde avea să trecă trăsura impă- 
rătescă și unii mare mimării de agențî secrețl ai 
poliției isbutî să aresteze 26 persdne pe distanța 
dela palatulii Anicîkov pănâ la fortăreță, și de 
acolo până la gara Varșoviei. Mai târziu au fostă 
arestați îucă 20 de individ!. După cum se vor- 
besce, toți arestații simtă studenți, afară de umilă 
care e — femeiă.

Atentatulu acesta e cu totulii nou și singu
raticii, nefiindă pornită nici dela niliiliștii tero
riști, nici dela constituționaliști, nici dela pan- 
slaviștl, dealtmintrelea din Februarie înc6ce s’au 
arestată câte-va sute de persdne din diferite părți 
ale imperiului, între cari urniți oficeri. Se 4* ce 
că atâtă Țarulu câtă și Țarevna ară fi plânsă, 
cându au auȚtu de atentată.

SC1K1LE D1LEI.
Se pare că încă în sesiunea acesta se va preseuta 

dietei unguresel unii proiectă la legea gloieloru. privitorii 
la pedepsirea obligațiloru la glbte, cari fiindă convocațî 
nu se presintă la trupă. După cum e informată o foiă 
ungurescă, nepresentarea la trupă, după ce s’a făcută 
convocarea, se califică ea deserțiune înaintea inimicului 
și se pedepsesce cu t—5 ani închisbre.

—x—
Studenții unguri, dela universitățile din Pesta și 

din Clușiu au inițiată o mișcare cu scopă d a face ca 
voluntarii pe ună ană în armata comună să ’șl poiă de
pune esamenulă de oficeri in reservă in limba ungu
rescă. Deputa'ulă Munnich le-a promisă că va face tolă 
posibilulu pentru ajungerea scopului. 0 deputațiune de 
studenți se va duce și la ministrulă honvetjimei în a- 
cestă afacere. '

Museulă ungurescă din Pesta sa înavuțită cu nisee 
prețiose obiecte. In comitalulă Torontală s’au găsită 
deunădi pe pusta Cristură șese blide (stracbine) orien
tale de argintă.

—x—
In 18 (30) Martie se va tină adunare generală es- 

traordinară a comitatului Brașovă, căreia îi va premerge 
in 17 (29) 1. c. adunarea comitetului permanentă. Pro- 
gramulă adunărei este: 1. Emisulă ministrului de in
terne relativă la statutulă penlru îndepărtarea ascultă 
toriloră din sala de ședințe 2. Emisulă ininist. de in
terne relativă la statutulă despre abȚicerea de oficiu.
3. Emisulă ministrului de interne relativă la statutulă 
despre neputința de lucru in limpă mai lungă a amplo- 
îațiloră seu a servitoriloră. 4. Emisulă ministrului de 
interne și raportulă comisiunei relativă la statutulă co- 
mitatensă de pensionare și în legătură cu acăsla votarea 
unui aruncă la dare. 5. Lista alegăloriloră de deputațl 
dietali. 6. Raportulu relativă la construirea căii ferate 
pe teritoriuiă comitatului. 7. Statutulă relativă la mani
pularea și darea de seml a socoteleloră în comunele 
comitatului, inclusive orașulă Brașovă. 8. Statutulă re
lativă la pensionarea notariloră comunali. 9. Bugetulă 
orașului Brașovă pre anulă 1887. 10. Decisiunea re
presentațiunei orașului Brașovă relativă la modificarea 
statutului asupra taxeloră acciseloră. 11. Decisiunea a 
5 comune din cerculă Săceleloră relativă la înc-heiarea 
unui pactă cu orașulă Brașovă in privința păduriloră. 
12. Decisiunea comunei Hărmană rela'ivă ia împărțirea 
unei realități comunale de 374 jugăre între locuitorii 
comunei.

—x—
Precum se comunică foiei Kossulhiste din Clușiu, 

comunele Bacifalu și lurcheșu ară fi dispuse să pacteze 
cu comuna orășenescă Brașovă în procesulă urbarială 
dintre ele.

—x—
Cetimă în „Epoca„Tenera nostră compatribtă. 

d-ș6ra Irena Belfioră de Plădaia, care se află de pu
țină timpu reintdrsă în țeră..., este angagiată la Opera 
comică din Parisă, unde va debuta la tomna viitore.u

—x—
MercurI a murită in București mediculă de batali- 

ouă Traianu Mețiană și a fostă îmormentatu cu parada 
cuvenită. Băposatuln este ardeleană.

—x —
D-lă Mannlicher, inventatorulă pușcei cu repetițiă 

adoptată de guvernulă austro-ungară, se află in Bucu
rești. unde o comisiune militară română va face încer
cări cu acestă pușcă.

—x—

Țăranca Eva Ioanes din Cozia, comitalulă Hune- 
dorei, se bolnăvise dp supărare pentru perderea unui co
pilă. Bărbalu său o însoți in Țlele trecute la Deva, ca 
să o așeije in spitală In strada spitalului femeia să aruncă 
fără veste în fântână, tocmai când se petrecea p’acolo ună 
mortă la gropii. Bărbat u-său se puse in gălelă și se 
lăsă după ea in fântână der nepulend’o scote singură, 
până ce să’i vină in.ajutoră mai inulțl omeni, se înecă 
femeia și fu scosă ca cadavru.

—x—
Tribunalulă din Deva a condamnată in săptămâna 

trecută pe Marin Nederțiană din Vadă, in verstă de 19 
ani, la 10 ani închisâre acusată fiindă că ’și-ar fi oino- 
rită bărbatulă. In contra sentinței s’a apelată.

—x—
In dilele trecute ună economă din Covasna fu a- 

tacală pe înserate de ună necunoscută pe stradă și bă
tută așa de rău, încâtă după scurtă timpii muri. Ne
fiindă nici ună martoră la comiterea crimei, nu s’a pu 
tută descoperi ucigașulă. A fostă arestată unu individă, 
der dovedindu’și nevinovăția fii liberată. In cele din 
urmă criminalulă, mustrată de consciință, mărturisi ne
vestei sale fapta. Femeia, care trăia rău cu bărbatu-său, 
ilă denunță imediată tribunalului. Fiindă arestată, măr
turisi crima.

—x —
In comuna Felmeri au arsă în noptea de 13 spre 

14 Martie n. in scurtă timpă casele și edificiile econo
mice a 70 de locuitori Din norocire luândă văntulă o 
altă direcțiune, a scăpată comuna de pericululă d’a fi 
prefăcută tolă în cenușe.

- x—
fnvățălorulă reformată Ștefană Hadady din Hosszu- 

Pali/i avea relațiuni cu o femeiă de acolo, care îlă a- 
menință că-lă împușcă, nevoindă elă să o ia de soțiă. 
Hadady insă preveni acestei intențiunî, deorece in <|iua 
când s’a încheiată esamenulă semestrală îșî puse ca
pătă vieții, împușcăndu-se în inimă.

—x—
Concertă filarmonică. La 5 Aprilie (24 Martie) so 

cietatea filarmonică va da ună concertă, la care va co
opera și virtuosulă în piană d. Victoru de Ileldenberg 
Bilete se găsescă in librăria d-lui Heinrich Zeidner din 
Tergulă grâului. ,

Din niemorinln predicatorului Kocli.
Detronarea prințului Alexandru.

Etă cura povestesce prințulă Alexandru de Batten- 
berg însuși pățanide sale în ultimulă capitulă ală memo
riului Iui Koch:

„Luciasem la 9 (21) Augustă până târȚiu noptea; 
d’abia adormisem, când fui deșteptată de ună sgomotă, 
ce venea despre coridoră. Era pe la ora 1 și jumătate. 
De odată năvăli la mine în cameră servilorulă meu bul
gară Dimitrie și strigă, tremurând0 ca varga: „Sunteți 
trădată: voră să vă asasineze. Fugiți până mai e timpă* ! 
Eu sării din pată și pusei mâna pe revolveră. Atunci 
audii voci de comande militare și mă liniștii. Disei lui 
Dunitrie: »Sunt scăpată, armata e aci.* 1 Der elu. tolă 
tremurândă. îngână diiendă: Ba nu, fugiți; tocmai ar
mata vre să vă omore“. Atunci, așa cum eram, în că
mașă năvălii spre ușa ce ducea spre grădină ; dăr cum 
o deschisei audii focuri. Din tbte părțile se descărcau 
pușci. De aceea trecui prin coridorulă celă întunecosă 
spre scara servitoriloră și de aci in grădina de ărnâ, ca 
de acolo să potu vede ce se petrece șt decă mai este 
scăpare. Era așa de întunerecă, încâtă nu-m! vedeamă 
mâna înaintea ochiloră, der din linia de focuri a solda- 
țiloră, cari trăgeau, se putea recunăsce, că tolă palatulă 
era încungiurată, și că nu mai e vorbă de scăpare; 
glonțele isbeau pretutindeni în păreți. Totdeodată au
ream sule de voci strigândă: ’ «Dolu Kneaz" (Josă cu 
prințului). Mă înlorsei in camera mea, spre a’ml lua 
uniformă. Aprinsei luminarea; der îndată soldațit traserâ 
prin ferește. Stinsei luminarea și câtă putui mai iute 
îmbrăcaiu uniforma, fără să mai tragă ciorapi.

In timpuiă acesta sgomotulă, zângănitulă armeloră 
și sbieretele deveneau tolă mai tari. Eșii in coridoră. 
Aci fui împresurată îndată de o mulțime de omeni și 
deși ardea numai o luminare, am putută vede după lu
cirea baioneteloră. că imprejurulă meu erau ca la 150 
ămenl. Nu era vorbă de resistență, fundă aci numai doi 
gardieni. Aceștia erau să dea focă, der i-am oprită. îm
pinsă de acestă mulțime, intrai în veslibululă palatului. 
In acestă momentă veni și fratele meu. Ună elevă mi
litară isolentă luă o foie de hârtiă de pe masă și tătă 
căta, care se mirosea câtă de colo că era montată (său 
indignată), strigă cătră mine să-mi semneză abdicarea. 
Unii dintre cei mai îndrâsneți, anume căpitanulă Dimi- 
triew, îmi puseră revolverele loiă sub nașă. Nu era po
sibilă să stai de vorbă cu asemeni indivizi. Numai atâta 
le-am putută spune: să scrie ei, căci eu nu scitice mo
tivă să dau penlru abdicarea mea Atunci unulă din ei 
luă condeiulă și începu să scrie, der în bețîă făi ti atâtea 
pete și murdării, încâtă elu însuși nu fu in stare să ce- 
tescă ce scrisese. Ne avendă in cătrău luai condeiulă și 
scrisei pe acea hârtie: „Dumnezeu se apere Bulgaria! 
Alexandu". Cum isprăvii îmi smulseră hârtia și «-ap ta- 
nulă Dimitrew o puse în buzunară, fără să se fi uitată 
la ea, așa de agitată era. Apoi tjiseră să mergă la mi- 
nisferulă de răsbciu. Aci fui dusă intr’o cameră și afară. 
Ună oficeră se plimba prin odae cu revolverulă în mână.

Fe când eramă încă acolo, veni căpitanulă Ben- 
derew, cu mânile în busunară, ca să se delecteze pri- 

vindu mă. Ilă întrebaiu: „Ce aveți de gân lă cu mine?“ 
Elă răspunse : ,Vei merge în Rusia*.  După o jumătate 
6tă fui silită să mă urcă intr’o trăsură, Iară să mi-se per
mită a lua și pe fratele meu. E'ă a trebuită să se uree 
in altă trăsură. Vedeam <a la 90 de ofițeri, cari se ui
tau liniștiți la plecarea nt'istră. Plecarămă |C șoseaua 
Oi băniei, apoi cotirămă ia drept a și ca la 2 • kilometru 
de Soția ne oprirămă ia o mânăsfire mizerabilă in Bal- 
cani-Eiropol. Aci turămă conduși intr’o odaie strîmlâ, 
plină de pureci, păduchi de lemnă și de a'te bidigănii, 
der fără masă său scaună. La 2 ore nâptea fui deștep
tată. Mi-se aduseră haine civile din Sofia. A doua <jt 
merserămă mai departe prin Tașkesen, unde ne oprirămă 
puțină, până la Vracea. Drumulă era rău. Sera sosi • 
rămă la 10 ore. Orașulă era ca moriă Năptea o pe- 
trecurăină înlr’ună hirtă ticălosă. Dimineța la 6 6re 
pornirăină la drumă. La (jece kilometre departe de orașă, 
pe șoseaua ce duce spre Rahova, înlr’ună locă, unde 
de ambele părți ale șoselei se întindă tufișuri, ne opri
rămă deodată. Vătjni, cum oficerii se imprăștiară prin 
pădure; căulau ceva, se vede. Căutau ună locă potri
vită ca să mă împușle; așa mi-a spusă mai târziu ună 
ofițeră, penlru că în Vracea primiseră scirea, căoparie 
din trupe a refusată să depue jurămentulă pentru gu- 
vernulă celă nou. După o penibilă jumătate Oră plecarămă. 
După amăii la 3 ore ajunserămă la Dunăre lângă Ra- 
hova. Acolo p itui vorbi unu momentă cu căpitanulă 
unui vaporă austriacă, care ’ml propuse, să viu pe va- 
poră, ca să mă trecă in România la Pichetă. Dăr nu 
Iii posibilă. Am trebuită să înfru în yacht.ulă meu, care 
venise dela Rusciuk și, escortată ca de o sută omeni și 
de mulțl oficeri necunoscuți mie, pornirămă pe Dunăre 
la vale.

Eu și fratele meu trebuiamă să stămă în sala de 
mâncare, la ferestrile căreia erau câte 2 sentinele. Peste 
Qi era o căldură nesuferită. Se dedea focă prea mare 
mașinei vaporului, ca să mergă mai iute și să se împe- 
dice vre-o încercare de scăpare ce s'ar fi putută face din 
partea românescă. Din fericire nu s’a făcută, căci ofi
cerii aveau ordinulă ca să mă impusce ia cea mai mică în
cercare de fugă. Pe m mietjulă nopții trecurămă pe 
lângă Rusciuk, a doua <Ț la 2 ore după amăijl pe lângă 
Galați. De câte ori treceamă pe lângă vre-ună orașă, 
soldațu primiau ordină să se culce spre a nu fi văcjuțî. La 
4 ore după atnățji sosirămă in fine la granița rusăscă și 
ne oprirămă la pichetă. La 5 ore ne duserămă cu tră
sura la Reni. E curiosă că la debarcaderă n’a fostă 
nimeni, nici ună gendarmă. Ună oficeră se duse in 
orașă unde aucji, că eu nu potă fi primită, deărece nu 
suntă instrucțiuni din Petersburgă. Rămaserămă deci pe 
navă. La 9 și juni. 6re a doua di veni ună loc.-colonelă 
de gendarmi și’ml arătă o telegramă dela Obrucew, că 
autoritățile din Reni să expedieze pe prințu de Batten- 
berg Ia graniță pe drumulă cela mai scurtă, comandan
tul gendarmiloră e responsabilă de siguranța prințului, 
a cărui vieță e in pericolă în Rusia. Eu rugaiu pe ofi- 
cerulă rusă să telegrafieze la Petersburgă intrebândă, 
decă n’ușă putea călători pe la Galați și prin România. 
Acesta era drumulă ce'ă mai scurtă, der veni răspun- 
sulă, că prințulă pote călători numai pe la Woloczyska 
seu Varșovia.

Pe la 10 ore călcâi pe teritoriuiă rusă, luai cu 
fratele meu o trăsură și urmată de ună oficeră rusă și 
de ună Bulgară mă dusei la primarulă din Reni, unde 
mi se pregătise locuință.

Gazda era ună bulgară prea de trebă. Eu nu eram 
încă liberă; înaintea casei sleleau doi gendarmi călări; 
in curte erau trei sentinele; peste nopte ună căpitană 
de gendarmi dormea dinaintea ușii mele. In urma ce
rerii mele guvernulă îmi puse la disposițiă ună trenă 
specială la Rasdelnaia. Dimineța plecarămă la gară și 
spre a nu căra in mână cutia cu banii de călătoria, eum- 
părai o geantă dela mașinistulă, care-șl ținea merinde 
in ea. Trenulă nostru plecă la 7 și ună sfertă. In cu- 
peulă de alături ședea ună pristavă polițienescă și trei 
gendarmi. Unde se oprea trenulă gendarmii se așezau 
de ambele părți ale intrării. Pe la 7 ore sera sosirămă 
la Bender. Acolo erau patru divisiuni de infanteria și 
una de cavaleria (regimentulă tatălui meu Nr. 23 și re- 
gimentulă archiducelui Ludovic Karl Nr. 21.) Cum în
tră trenulă în stațiă, tjării pe peronă ună publică nu- 
merosă și curiosă de a mă vede. Contra voinții mele 
se aprinseră luminări în vagonă; acesta n’avea perdele, 
încâtă ședeam ca într’ună telinară.

La 9 ăre sera ajunserămă la Rasdelnaia, unde am 
trecută într’ună cupeu de dormită ală trenului accelerată 
Odessa-K'ew, dimpreună cu ună altă pristavă și doi gen
darmi. La 10 ore sosirămă la granița austriacă unde fui 
salutată cu entusiasmă. Acolo am citită pentru prima 
data, ce se petrecuse in Bulgaria.

Sunt prea obosită și am suferită teribilă în aceste 
optă (Jile. Torturile fisice n’au fosta nimică, dăr m’a 
rănită profundă oerecunoscința poporului, penlru ală 
cărui bine credă că am lucrată neobosită; nerecunoștința 
armatei mele, pe care am condus’o la victoria; ș’apoi 
situația dorerosă, în care am fostă cinci ijiie, nesciindă 
decă într’ună momentă său altulă nu va trebui să moră 
o morte miserabilă de mâna vre unui criminală — a- 
cesta a fostă prea multă!»

Lucrarea pământului.
D-lu N. N. Andronescu, ingineră eco

nomii, publică în „Gazeta Săteanului11 din Rîm- 
niculu Sărată (România) următorulă articula :

Primăvăra cu deliciile sale, cari pe toți îi invese- 
lesce — se apropiă cu pași repezi 1 Fentru agricultoră 
reîncepe munca seribsă; speranțele ’i se reinoiescă și 
peste curândă unulă se va îndrepta spre coșarulă în 
care lângezeșce plugulă său, altulă spre bătătura unde 
părăsită de cu tbmnă plugulă ruginită s’a îngropată pur 
țină in pămentă prin greutatea sa și ună ală treilea spre



Nr. 53. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

vr’ună orășelă pentru a-șl cumpăra vre-ună plugă său 
grapă.

Cu luna lui Martie începe aratulă câmpului. In 
acâstă lună seceta este favorabilă agriculturei. Lucrarea 
pământului și semânatulă suntă cele mai însemnate și 
prețibse lucrări în gospodăria agricolă. De multe ori însă 
cullivalorulă priveșre cu nepăsare stalurile ce i se dau 
în acâstâ’privință și se bizueșce pe: ce o da Dumnedeu.

Noi ne iacemă o plăcută datoria d’a reaminti cul- 
tivaloriloră cetitori ai „Gazetei Șatenului" condițiunea 
principală dela care atârnă isbânda lucrărei lorii. Și în 
agricultură mai în totd’auna suntă unele condițiuni reu
șite, cari ne vestescii că, dâcă și in viitoră condițiunile 
de vegelațiune suntă normale, agențî naturali propici 
(priincioși), ne putemă ascenfa la o bună isbândă. De 
pildă: decă semănăturile au săltată bine și cărnpulă este 
potrivită acoperită de verdele nădăjduițoră ală semână- 
turiloră, atunci — putemă 4iee, că jumătate recolta e 
asigurată.

Și pentru a pute dice acesta, trebue sâ ne pre- 
gătimă de cu vreme. După ce vomă ara pămânlulă în 
condițiunile cerute, adică la vreme, când va fi sbicitu, 
svântatu bine, la o adâncime potrivită și în raportă cu 
constituțiunea câmpului și îlu vomă mărunți bine cu 
grapa, să aruncăină sămânța bine curățită și incercală 
in puterea ei de incolțire. Astfelă ne vomă putea as- 
cepta la ună rodă îmbelșugată, în proporția cu proprie
tățile fisice și chimice ale pământului și pe câtă agenții 
atmosferici vorti fi propici.

In generală semănatulă timpuriu nu a amagită as- 
ceptările cultivatoriloru și decă timpulă nu e ploiosă este 
bine a se grăbi cu facerea semânăturiloră. Și acestă lu
crare este fbrte însemnată, secondâză însă partea despre 
care ne ocupămă in acestă studiu.

Lucrarea pământului constă in arată, grăpată și 
tăvălugitu.

Ohservațiuni indelungate asupra pământului ori ex
periența din practică in privința celei mai bune execu- 
țiuni a aratului, ne pbte garanta cu siguranță isbânda 
muncei nbslre In generală arătura trebue făcută astfelă, 
ca lucrarea pământului sâ sporâseă fertilitatea câmpului, 
intrebuințândă cu chibzuință timpuiă și puterea lucrâtore.

Prin lucrarea pământului, părțile căutate de plante 
trebuescă înmulțite, pătura vegetală adâncită, ori pres
chimbarea absorbirei și proprietățiloră fisice ale pămân
tului și stârpirea burueniloră.

Condițiunile esențiale in care trebue făcută arătura 
sistematică suntă: 1) Timpulă, 2) Adâncitulă, 3) Forma 
suprafeței, 4) Numerulă șanțuriloră pentru scurgerea apei 
său pentru păstrarea umedelei ele.

1) limpidă aratului atârnă mai cu sâmă dela gra- 
dulă de umedelă a pământului. Pământulu nu trebue să 
fiă nici prea umedă dâr nici prea uscată, ei trebue să 
se afle tocmai in acelă gradă de umedelă în care se pote 
mai lesne sfărâma și in care plugulă întâmpină mai pu
țină resistență.

Pămăntulă trebue să fiă svântată, Mai cu semă 
primăvera înaintea facerei semenăturei și când soiulă pă
mântului este lutosă, cleiosă, vârlosă seu scorțo<ă, tre
bue să ne ferimă d’a face arătura pe timpă de ploe seu 
când pămentu.ă e prea umedă. Aratulă in aceste îm
prejurări e mai puțină primejdiosă, tomna și in pămân
turi ușore, nisipbse. Arătura făcută pe timpă de ume- 
cjelă are inconvenientulă că lasă brasde întregi împreun ite 
fără a le mărunți; astfelă că svântându-le apoi vântulă, 
aerulă său sorele, cu greu le polă mărunți. — Aseme
nea și buruenile, cu greu se polă scbte din pământulă 
umedă.

2. Adencitulă. Mijloculă unei bune păture vege
tale trebue să aibă, in generală, adâncimea de 22—24 
centimetre. La acestă adâncime potă propăși mai tote 
plantele nostre cultivabile. Der a ara mereu la aceeași 
adâncime este vătămătoră câmpului, căci cu timpulă se 
formâză la basă ună strată, care împiedică pătrunderea 
umedelei și a rădâcmiloră; de aceea se și ar ă la diferite 
adâncimi, după trebuință. Decă se ară îndată după 
brăzdare, pentru a se face sâmenătura, atunci o adân
cime de 12—15 centimetre este de ajunsă. Brăzdarea 
preparatoriă se pote face când mai adâncă, când mai 
superficială, după împrejurări.

Acestă regulă este bună, mai cu sâmă dâcă ur- 
mămă principiulă: Nici o regulă fără escepțiune. Căci 
de multe ori suntemă siliți a face escepțiune.

Brăzdarea, după care urmâză sămânatulă, trebue 
însă făcută din capulă locului bine și la o adâncime 
hotărâtă (15—20 ctm.), pentru ca plantele cele tinere 
să se pbtă nutri bine și tote organele loră să se potă 
desvolta, mai cu semă pentru desvoltarea rădăciniloră 
trebue să preparămu o basă solidă. Nu fără dreptă, 
nădâjduimă la o bună recoltă, vătjendă crescerea regu
lată a planteloră tinere.

Pentru acestă scopă dâr, trebue să aruncămă să
mânța într’ună cămpă sănătosă și fragedă, în partea 
pământului care este mai bogată în corpuri nutritore 
solubile și care contribue la desvoltarea primeloră rădă
cini plăpânde.

Ună pământă tare, unde aerulă nu pote in de a- 
junsă pătrunde, nu va contribui niciodată la desvoltarea 
planteloră. Din acâstă causă arătura făcută la o adân
cime mijlociă (12—15 ctm.) este cea mai bună pentru 
sămânătură. Arătura mai adâncă (22—24 ctm.) pentru 
prepararea pământului.

3 și 4. Forma suprafeței câmpului și numerulă 
șanțuriloră, pentru scurgerea apei seu pentru păstrarea 
umedelei, nu suntă de locă luate in considerațiune la 
noi (în România), pre când in lealitate suntă de o mare 
însemnătate, mai cu semă la noi unde extremele în 
raportă cu clima și cu accidentele ei, suntă de ună or
dină înaltă. Ar fi de dorită să vedemă aceste sisteme 
introduse și in agricultura ndstră odată cu asolamentele 
și introducerea culturei planteloră de nutreță.

Academia Română.
Sesiunea generală din anulu 1887.

Raportulii secretarului generalii asupra luerăriloru făcute tu 
anulu 1886—87.

(Urmare.)

Pentru facerea acestei publicațiunl se prevăduse în 
budgetulă nostru pe 1885—86 suma de 2000 lei; cu 
acâstă sumă s’a putută face d’abia începutulă publiea- 
țiunii; pentru continuarea ei Ministerulă Instrucțiunii 
publice a dată din fondurile sale Academiei ună însem
nată ajutoră, mulțumindu-se a i se da numai 200 exem
plare, rămânândă celelalte proprietatea Academiei.

Acâs ă lucrare însemnată și merituosă a colegului 
nostru va atrage deosebita atențiune a Academiei, și 
merită tbtă recunoscința nbstră pentru munca și iubirea 
cu care a fostă desăvârșită.

4. Conformă decisiunii luate in sesiunea generală 
trecută s’a începută tipărirea Istoriei lui Herodotă in 
traducerea premiată tăcută de d-lă D. I Ghica. Acâstă 
traducere este însoțită de textulu originală și de notele 
filologice, istorice și archeologice ale traducătorului. Ti
părirea a începută cu cartea 1 și s’au tipărită pănă a- 
cum 3 cole (48 pagine) în cari se cuprindă capitolele 
1—31.

Pentru a se ușura supraveghierea tipărirei, Delega- 
țiunea a decisă ca acâstă lucrare se se esecute la Ber
lină. unde se află traducătorulă. Tipărirea se va con
tinua și putemă spera că în anulă viitoră se va termina 
primulă volumă, cuprindândă intrâgă cartea I.

5. In sesiunea generală din 1885 Academia a 
primită propunerea făcută de d-lă P. Ispirescu, tipogra- 
fulă Academiei, care se oferia a lace pe comptulă său 
o edițiune nouă a Istoriei lui Mihaiu Vitâzulă de N. Băl- 
cescu. In decursulu anului s’a făcută acestă nouă edi
țiune întocmai după cea dela 1878, sub controlulă mi- 
nuțiosu ală Secretariatului. Conformă propunerii apro
bate, s’au depusă la Academiă 345 exemplare, celelalte 
rămânândă proprietatea tipografiei pentru sebterea chel- 
lueliloră și a beneficiului său.

6. La acestă locă am onore a aduce la cunos- 
cința D vbstrâ, iă Delegațiunea a îngrijită ca depositulă 
publicațiuniloră Academiei, care nu se pote păstra în 
localulă multă prea strimtă de care dispunemă, să fie 
bine așezată intr'o magaziă închiriată în orașă ; și că, 
spre a întâmpina o eventuală nenorocire de focă, depo- 
situlă a fostă asigurată.

7. Magnum Etymologicum Romaniae. — Ședința 
din 23 Martie din sesiunea generală a anului 1884 a 
fostă cea mai solemnă din tote ședințele' câte a tinulă 
Academia nbstră dela înființarea ei pănă astăzi. Ea a 
fostă preșetjulă de MM. LL. Begele și Kegina. Auguștii 
membri și Protectori ai Academiei. In acâstă ședință 
M. S. Regele a rostită memorabilulă său discursă, care 
va rămână neuitată în memoria nbstră a tuturora, și 
care stă ca o dovadă vie, că Maiestatea Sa a îmbrăți
șată de multă, in înalta sa solicitudine, Intrega nostră 
viâță, aprețiindă importanta cea mare a studiului limbei 
și istoriei românesc! pentru cultura națională. M. S. 
Regele a pusă în acea ședință in esecutare o mare ideiă, 
a căreia realizare nu rădică numai Regatulă în ochii lu- 
mei sciințifice, dâr va ave o influență capitală asupra 
desvoltărei limbei romănesel. Fiecare din D-vdstră în
țelege că vorbescă de Magnum Etymologicum Romaniae, 
care se publică astădi de Academiă, prin munificența 
adevărată regală a prea înaltului și iubitului nostru 
Protectoră.

M. S Regele, binevoindă a apreția în 1884 silin
țele ce-șl dă Academia pentru strângerea și publicarea 
materialeloră necesare la studiulă istoriei naționale, a 
disă : .Trebue să ne ocupămă și de viitoră... de limba
• nbstră, care s’a păstrată neatinsă în câmpiile roditbre 
„ale Dunării, in plaiurile mărețe ale Carpațiloră. .. Ce
• sarcină mai dulce pote avâ Academia decâtă a lua 
„sub paza sa acâstă limbă veche pe care poporulă o
• înțelege și o iubesce? Mănținemă dâr aceste frumose 
„expresiuni întrebuințate de străbuni, și nu ne tememă 
„de cuvinte cari au căpătată de vâcuri împământenirea. 
„Superflua non nocent.

„Ce limbă are noroculă de a dispune de patru
• cuvinte pentru o însușire, care trebue să fie mândria 
„fie-cărui poporă, care trebue să fie scrisă pe stâgultt
• fiecărei armate: voiniciă, vitejiă, bravură, eroismu? Să
• ne ferimă insă de o îmbelșugare de expresiuni mo- 
„derne, care, nepunândă o stavilă la timpă, va înstrăina 
.poporului limba sa.

„Am fostă îndemnată a rosti aceste câteva cuvinte 
„prin dragostea ce am pentru trumâsa și bogata limbă 
.română, și fiindă încredințată că dorința mea — în-
• drăsnescă a dice: și a Academiei— nu va rămână ună 
,pium desiderium.

• Supună dâr la chibzuirea D-v6stră, dâcă nu ară
• fi folosiloră de a face ună felă de »Etymologicum mag-
„num Romaniaeu, conținândă tbte cuvintele vechi, cari 
„altmintrelea voră fi perdute pentru generațiunile viitbre: 
„ Verba volant, scripta manent.*  (Va urma.)

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

BUCURESCI, 19 Martie. — Camera a pri
mită cu 86 contra 8 voturi (2 obțineri) tracta- 
tulu de comerțu româno-germană-

Părechia regală a plecată aseră la Berlină.
SOFIA, 19 Martie. — Zankoviștii arestați 

aci au fostă liberați toți. Karavelov și amicii lui 
se țină încă arestați.

CONSTANTINOPOLtT, 19 Martie. — Că- 
pitanulă Nabokov, autorulă revoltei din anulu 
trecută în Burgas, a formată din Muntenegreni 
o bandă, ca în fruntea loră să pătrundă în Ru- 
melia orientală. Din partea Turciei și Bulgariei 
s’au luată măsuri.

DIVERSE.
Clubulti coloră scurțl de vedere. In Parisă se în

ființa mai deunădi ună clubă in care se admită ca mem
brii numai cei scurțl de vedere, precum în clubulă che- 
liloru din Berlină se primescă numai cei cheli. Pentru 
a fi admisă, trebue în tocmai ca la assentare a se da 
probe de vedere scurtă. Celă care are ochi buni se res
pinge fără îndurare. Clubulă va avâ ună despărțământă 
de dame și unulă de bărbați. Președintele celui dintâiu 
este pentru vederea sa scurtă multă șicanatulă critică 
Sareey, vice-președinte va fi Aurelien Scholl. In despăr
țământul dameloră s’a alesă unanimă ca președintă cân- 
tărâța de operete ludic. Acâstă vede atâtă de râu, în- 
câtă e silită să numere pașii pe scenă spre a ajunge la 
acele locuri, ce i le prescrie rolulă și de multe ori i s'a 
întâmplată ca la finele piesei sâ cadă în brațele vre-unui 
contrară. Purtarea de ochelari în lăuntrulă clubului este 
stricta oprită, deorece ar turbura tbtă petrecerea.

* ± *
Unu nou mijlocu contra difteritei. — Intr’ună sală 

din comitatulă Hunedorei au descoperită omenii cei mai 
esperți următorulă mijlocă de vindecare în contra difte- 
rilei: Nouâ femei dâtrâne se intrunescă la 9 bre sera, 
formâză ședândă ună cercă și torcă; din firele tbrse se 
urdesce o pândă din care se cbse apoi o cămașe și o 
părechiă de ismene Acestea se umplu cu pae și se 
ducă încă în aceeași nopte in capulă satului unde se 
așâdă ca momâi spre a spăria difterita; îndată ce s’a 
făcută acâsta, trebue sâ jbee cele 9 femei bâtrâne îm- 
prejurulă momâei la sunetele unui flueră ciobănescă și 
ângerulă sugrumătoră ală copiiloră nu mai pbte întră în 
sată. Cămașa cea umplută cu pae — ca sculă ală fe- 
tițeloră — precum și ismenele — ca sculă ală băețiloră 
— stau și adi încă la capâtulă satului ca mijlocă de a- 
pârare contra dilteritei

(t NECROLOGU.) — Paraschiva Florea <le fuga 
(născută Nicolau) a încetată din viâță la 6 (18) Martie 
1887 la 6 Ore diminâța in etate de 73 de ani, după 
împărtășirea cu sfintele taine. Despre acâstă irrepara- 
bilă perdere incunosciințămă cu inima plină de durere 
pe tbte rudeniile, pe toți amicii și cunoscuții. Rămă
șițele pământesel ale repausatei se voră ridica din pa- 
raclisulă bisericei sf. Nicolae din Scheiu și se voră a- 
ședa la loculă de odihnă Duminecă in 8 (20) Martie la 
3 ore p. m. Brașovă, 6 (18) Martie 1887.

Zoe D. lonciovici, Maria F. Iuga, fiice. Dimitrie 
loncioviciu, ginere. Ecațerina Marinoviciu, Anastasia 
Datco, surori. George Nicolau, frate. Agapia Crisană, 
Cornelia Marinoviciu, Maria Ceușanu, nepote.

Fiă-i țârina ușbră 1

. RECTIFICARE. — In Nr. de eri ală foiei nbstre, 
articululă de fondă, alineatulă 4, sâ se cetâscă: ,Dâcă 
creatorii dualismului au credută. că va fi cu putință a 
suprima în Austria popbrele negermane, cum suprimă 
Ungurii popbrele nemaghiare, atunci etc.; er la „Soirile 
dîlei', șiruio 20 de susO, în locă de: „N’avea dreptă 
Mocsary", sâ se cetâscă: Avea dreptă Mocsary..

Editoră: Iacobfl Mureșianu.
Redaotoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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J. PSEREOFER
> Pilule uni- 
in faptă nu 
cașuri efec- na, in cute uu ui u >>> —

In cașurile cele mai cerbicdse, la cari multe alte me-

Bcga Szt-Gyorgy 16 Febriiariu 1882.
Onorate Domnule! Nu Ve potu esprima în des

tuii! cordiala mea mulțăinitn pentru pilulele D-v, de 
dre-ce pre lângă ajutorulu lui D-deu, consort» mea 
care deja anî îndelungați au suferită de iniserere, s'a 
vindecata prin pilulele D-v., și cu iote că și acum 
treime d n când în când se întrebuințeze din elo, to
tuși sănătatea ei s’au îinbunătuțitu întru atâtu, în cAtu

pute se-și vfdâ de tute ocupațiunile ei cu vioiciune 
juvenală. Acesta a mea niulțâniitâ Ve rogu a o în
trebuința spre binele tuturoru celoru cari suferii, si 
Ve rogu totodată, ca se-ml trimiteți din nou 2 suliiri 
pilule și 2 bucăți săpunii chinezesc. — Cu deosebită 
stimă supusă Alois Novak primu-grădinaru.

Rentă de aurt 5' ,
Rentă de hârtia 5"/„
Imprumutulă câiloră ferate 

ungare........................ 150 —
Amortisarca datoriei căi- 

loră ferate de ostil ung. 
(1-nia emisiune) . . . 89.—

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

Aniortisarea datoriei 
lorfl ferate de ostil 
(3-a emisiune) .... 11525

Bonuri
Bonuri
Bonuri 

miști
Bonuri
R-'-rirl

. . 101 50 Bonuri croato-slavune . . 10-1.50 

. . 89 30 Despăgubire p. dijma de 
vină ung.........................

, Imprumutulil cu premiu 
ung.................................... 120.75

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 122 75 

Renta de liărtiă austriacă 80 55 
Renta de arg. austr. .

■ Renta de aură austr. ,
Losurile din 1860

I Acțiunile bănceî austro-
I ungare........................ 876 —

Act. bănceî de credită ung. 295.75
Act. bănceî de credită austr.285.50 
Argintulă —. — Galbinl 

împărătesei ................ 6 00
Napoleon-d’orI .... 1010
Mărci 100 împ. germ. . . 62 G2
Londra 10 Livres sterlinge 127.80

rurale ungare . . 104.25 
cu cl. d6 sortare 1C4.— 
rurale Banat-Ti-
.............................. 104.25 

cu cl. de (sortare 104 25 
arai.-' 'ransilvanc 104 20

Vieiia, Sin ger stras se K^r. 15
la „go 1 de 11 en Reiclisapfe 1“

Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite 
versate, merită cu totu dreptulfl numirea din urmă, de ore ce 
esisiă aprOpe nici o bolă, la care nu ar ti probata în mii de 
tuia lord miraculosb 1.. —. ..... - ----- ----  --------- .
dicamente s’au întrebuințată inzadaru, s’a dobendită cu aceste pilule de ne
numărate ori și după ună scurtă timpă deplină însănătoșare. 1 cutioră eu 
15 pilule 21 cr., 1 sulă cu 6 cutiore 1 il. 5 cr., la trimiteri nefraneate cu 
rambursă 1 fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețulă înainte costă cu espedarea francată 
1 sulă cu pilule 1 fl. 25 cr., 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl, 
40 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 II. 20 cr., 10 suluri 
9 fl. 20 cr. (Mai puțin de ună sulă nu se p6te trimite.

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

Reproduceiitii aci câteva dintre limitele scrisori 
de iimltâiiiită.

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

adevuratâ minime, ele nu suntu. ca alrc așa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajută întru adeveru 
aprope la tute bolele. Din pilulele, ce-arn fustă co
mandată la Pasci, atn împărțită cele mai multe la a- 
mici și cunoscuti și au folosită la toți, chiar și peraonu 
de o etate mai ’mare și cu diferite bole și defecte au 
dobendîtu prin ele, deși nu perfectă sănătate, dur to
tuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a urma cu 
întrebuințarea loru. Te rog dar a-mî mai trimite încă 
5 suluri. Din parte-mi și dela toți, cari amu avută 
deja norocirea prin pilulele D-v. ne redobândi sănă
tatea cea mai cordiala mulțumită.

Mnrtiii Ileutingcr.

Stimate Domniile ! Prusiipunendă , că tute m e 
dicamcntcle l) tale vorii ti așa de hune, ca rcnmni- 
tutu lialsainu contra d e gerât ur iloru , caro 
în familia nuia a tăcutu unu sfirsilu grabnicii la mai 
multe umflături de degerătură. m'am dec su pe lângă 
tută neîncrederea inca în așa numitele inijiuce univer
sale de lecuire, a lua refugiulă la pilulile curățîtore 
de sânge ale D-talc, ca prin ajutorulu accstoru mici 
globulețe se bombardez.u la cmorrhoidele, de cari su
feră de anî îndelungați. Nn esitezu de locu a Ve măr
turisi acum, că suferința mea învechită dupe^o inire- 
buințaie de 1 sepținuinî a încetată cu totulu, și că 
recomandă aceste pilule în cerculu cunoscințebiru mele 
cu celu mai mare zelu. Nu am nimicu în contră și 
ducă vei face întrebuințare în publică de aceste ale 
mele șire, însă iară de subseinnarea mea.

Vienn, 20 Febriiariu 1881.
Cn înaltă stimă < . 1. T.

I Balsam contra degerăturci de /. Pser- 
hofer. de mulți anî recunoscutil ca 
cela mai sigură remediu contra su- 
ferințeloră de degerătură de fotă 
felulă, precum și spre vindecarea 
ranelorti învechite efc. 1 borcă- 
neîo 40 cr.

Balsam contra gnsilorft . remediu de 
încredere spre lecuiroa umflături- 
lorO la gătii. 1 flaconă 40 cr.

Essența de vieță. (Picături de Praga) 
contra stomacului stricată, a mis- 
tuirei rele și greutățiloră de totO 
felulă, ună remediu de casă esce- 
lenlă. 1 flaconă 20 cr.

Sucală - Spitzwegericli, medicamentă 
de casă in genere cunoscută și es- 
celentă contra catarului, regușeiei 
și a tuse: etc. 1 sticluță 50 cr.

Alifia americană contra rheumatis- 
ninlui, celă mai bună medicamentă 
la tdt.e suferințele rheumatice, jun
ghiuri, Isriiias jbolă de tremură), 
junghiu la urechi etc. 1 fl. 20 cr.

Lichiorfl din burueni de Alpi dela 
W. O. Bernhard. 1 buteliă 2 (I. 
60 cr-. ’/a buteliă 1 II. 40 cr.

Esență pentru ochi de Romershau-

sen , 1 butelia 2 fl. 50 cr. ‘/3 bu 
teliă 1 II. 50 cr.

Pomadă de Tanociiinin de I. Pser- 
hofer, de ună șiră de anî recunos
cută de medici ca cea mai bună 
dintre Iote remediile pentru eres 
cerea părului. Ună boreanu ele
ganta adjustată 2 fl.

Plastru universalii de prof. Steudel, 
la rane din lovitură și inpunsă, 
la iota felula de bube rele și la 
nmflăturî învechite, ce se spargi! 
periodică la piciore, la deget 0, la 
rănile și aprinderile de țițe și la 
multe alte suferințe de acestil soiO, 
s’a probatu de multe ori. i bur- 
cană 50 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
W. Bulrich. Ună remediu de casă 
escelentă contra lulurorO urmări- 
loru digestiunei stricate precum: 
durere de capă, nmețelă, «arcei la 
stomaehu. acreală în gâtii, sufe
rințe haemoroidale. constipațiune 
etc. 1 pachetO 1 fl.

Franzbrantwein 1 buteliă 60 cr. 
Prafu contra asudării picioreloru, 1 

Cuțiă 50 cr.

Medicamente Homeopatice de totu fel ulii se află 
totdeima gata.

Afară de preparatele aci numite se mai află tole specialitățile far
maceutice indigene și streini, anunțate prin Iote diatele austriaca, și la casă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla in deposilă. 
cerere cu promptitudine și câtă se pole de eflină.

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

Trimițendu-sc prețulu înainte, (mai bine jprin man- 
datu poștalii) este porto poștală cu multă mai eftinu, 
decâtă la trimiteri cu rambursa. 7-12

se vorO procura la
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Tipografia ALEXI, Brașovu.

Cumperări ocasionale
la

Kovâsznaî & Keresztesi
rând Magazin cu articole de modtl și coiifecțiuni 

pentru dame
Brașovu (Piața mare.)

Din causa localului nedestnlu de încăpătorii suntemu în po- 
sițiune a desface cu prețuri eftine o parte din mărfurile nostre 
precum: materii pentru rochi de mătase și de lână, cretone, și satina, 
de spălată, postară și flanelă, covbre lungi și pentru canapele, man- W 
tile si mantale de ploe. W

Mai departe recomandămu bogatulu nostru depositu de K 
Chifon, dela Benedickt Schroll, chirting pat., Julett, Gradl și K 
Calicot în tdte lățimile și cu prețurile originale, precum și de t6fe W 
articolele aparținătdre de croitoria pentru dame și bărbați. W

Se primescu și comande pentru Toilete de mirese, de stradă M 
și casă, mantale de ploiă și Jachete, cari să esecută cu prompti- X( 
tudine și în moduliî celu mai elegantă.

Mostre se trimită Ia cerere gratis. G;

AVIS.
Aducă la cunosc.ința onor, publică, că am asortstu com

pletă și din nou depositulii de stofe din magaziliulu de haine 
bărbătesc!, ulița A antei ISr. 11, și mă recomandă pentru con
fecționarea de tot,u felulu de haine bărbătesc!, cu prețurile cele 
mai eftine; la casă de trebuință furnisesu pantaloni în timpă de 
8 6re, pantaloni și giletcă în 12 ore, costume întregi în 24

Pentru comande câtă mai numerose se râo’â •
Cu înaltă stimă
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INVITARE,
la adunarea generală a societății brașovene pentru ajutorarea arestanț.i- 
loriî pe dina de

8 (20 Martie) 1887 Ia 11 ore a. iu.
în sala sfatului din piață, la care se învită cu referință la §. 10 din 
statute onor, membrii ai societății.

BrașovQ 4 (16) Martie 1887 Presidiulu.
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Turnatoria și fabrică, de mașini 
a Iui Schlick

■

f

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

șini agricole VI. Aeussere Weitznerstr 1696—1699.
recomandă Garnituri de treieratu cu vaporu, de încălzită cu cărbuni, cu 
lemne și eu paie. Garnituri de treieratu cu vîrteju (Goppel.) Sistemă cu 
pene (Stiiten-System), cu. seu fără aparată pentru umplută în saci și pen
tru curățită. Mori pentru curățituiu cerealelorO (Systemu Backer & Vidats} 
mai departe patentatele pluguri Schlick cu 2 și cu 3 feare recunoscute 
de escelente.. — Prețulu dela fl 58 în susu. — Pluguri-Rayol, patent. 
Schlick cu aparatu pentru ridicată afară. Pluguri-Rayol de sine conduce
ți re (după Sack). Pluguri originale Schlick și Vidats cu 1 fieră.

Cea mai nouă mașină patentată (le semânatiî în brazdă.
Mai departe se află gata: Mori de măcinată, cu una și cu doue 

pietre, mori pentru porumbă „Little Giant," batoze de porumbă, mașini pen
tru preparare de nutreță. Teascuri pentru uleiuri f. a. m. in stabilimen- 
tulă labricei no tre sâ potă vedea luciândă: cele mai nouă mașini pentru 
topită cânepă Jlosu sist. Ilamie și mașini de curățită după sistemulă nostru 
propriu, cu o putere de lucru cvantitativă și cvaiitativă estraordinară

Liste de preturi se trimită la cerere gratis și franco. 6—6
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