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Brașovil, 14 Martie 1887.
Se apropia amilii, de când ne aflămii în 

r8sboiu vainalfl rit România, și încă nu s’a fă
cută mai nimicii spre a face să înceteze aedstă 
calamitate, de ale căreia triste urmări sufere mai 
multă său mai puțină poporațiunea ambeloru 
state.

De unu timpii îne6ce, de când au stagnată 
ărăși tractările între guvernul!! austro-ungară și 
română privitore la convenția comercială, s’a a- 
nunțată mai de multe ori, că în Viena se aș
teptă sosirea ministrului Sturdza, cu scopă de a 
reîncepe negociările. Pănă adi însă nu s’a ară
tată nici tină delegată ală guvernului română 
în acostă afacere și acum audimă din nou, că 
dilnică se așteptă sosirea delegațilorft dm Ro
mânia.

De astă-dată, se asigură, d-lu Sturdza va fi 
acompaniată dc d. Aureliană, care fusese preșe
dintele comisiunei române la tractările din Maiu 
anulă trecută. împrejurarea, că a mai fostă în
sărcinată și d. Aurelianu a lua parte la condu
cerea negociăriloră, să fi produsă în Pesta 6re- 
care impresiune neplăcută.

încă la tractările din anulă trecută d. Au 
reliană a avută mari dispute cu deosebire cu de
legații unguri, din causă că d-sa nu voia nici
decum să cedeze în cestiunea viteloră și a cere- 
aleloru. Afară de acesta d. Aurelianu este cu
noscută ca celă mai de frunte representantă ală 
politicei vamale de sine stătătbre în România, 
cu scopu de a se crea o industria romană și de 
a se protegia cea esistentă.

P6te că din căușele acestea cei din Pesta nu 
au fostă tocmai încântați, când au aiujitu ca gu
vernulă română trimite și pe d. Aurelianu la ne
gociările, ce au să rtîncdpă. D6r noi credemă, 
că presența d-lui Aureliană, ală căruia tactii și 
moderațiune simtă îndestulă de bine cunoscute, 
va ușura să se clarifice situațiunea și să scie o- 
dată ambele guverne cum stau în acăstă însem
nată cestiune, căci pănă când nu se va întâmpla 
acăsta o înțelegere este cu neputință.

Foia oficidsă „Fremdenblatt" cjicea, că Aus
tro-Ungaria așteptă votul» camerelor!! române 
cu privire la convențiunea co.mercială cu Ger
mania, care va servi de basă a tractărilorii sale. 
Acum însă unele foi ca „Neue Freie Presse" 
susțină, că convențiunea cu Germania nu se pote 
lua ca basă. Fată ce scrie numitulu (jiarii în 
numărul!! său dela 24 Martie între altele:

„O însemnată diferență în afacerea conven
ției pentru importulii viteloră este, câ, Austro- 
Ungaria voiesce să ’.și reserveze dreptulă ca în 
casă când Germania cu privire la importulii vi
teloră din România ar lua măsuri de siguranță 
în contra proveniențeloră austro-ungare, să potă 
lua și ea (Austro Ungaria) analăge măsuri în con
tra României."

„Noi credemă că convenția asupra viteloră 
nu va împedeca în cele din urmă înțelegerea în
tre cele două state, dăcă România voiesce seriosă 
să facă concesiuni Austriei pe teremulu comer- 
cială-politicu. Noulă tractată germano-română 
ce-i drepții nu ne dă în privința acăsta mari spe
ranțe. In acestă tractată România a reservată 
ună șiră de articole pentru a fi supuse tarifului 
autonomă și Germania s’a învoită, deărece se trac- 
teză esclusivu de nisce articole cari, ca lemne 
pentru zidiri, marfa de lemnă ordinară, pălării 
din materiă ordinară ș. a., nici că atingă comev- 
ciulă germană dăr cari pentru esportulă Aus
tro-Ungariei suntă de o deosebită însemnătate. 
Asemenea este îndreptată redicarea însemnată a 
taxei vamale pentru liărtiă, marfă de lâuă ordi
nară, piele ordinară, mobile, sticlă ș. a. numai în 
contra Austro-Ungariei".

„In motivarea, ce a făcut’o guvernulă ro
mână tractatului comercială germano română, se 

dice, că aceste posițiuni câștigate suntă de marc 
importanță pentru producții! nea română. Unde 
mai rămâne atunci locă pentru negociările între 
Austria și România ? Dăcă deci ara ți unea guver
nului română în espunerea de motive memorată 
este seridsă și nu numai ună mijlocă tactică, 
spre a esercita o presiune asupra Austriei, atunci 
acțdle încheiărei convenției stau fdrte rău".

,, Austro-Ungaria va fi forte aplecată a ceda 
în cest.ii nea convențiunei pentru importulii vite
loră, dăr trebuie totuși să i se facă pentru acăsta 
unele concesiuni. S’ar pără, că România prin 
tractatulu cu Germania ar voi să înconjure posi- 
țiunea Austriei. Ne-ară pâră rău dăcă aș i ar fi, 
căci asemeni apucături nu reușescă în politica 
comercială, ci potă să causeze numai încetarea 
negociăriloră. România trebue să scie ce preț» 
are pentru densa esportulă de vite. Noi credemă 
că prețulă este celă puțină așa de mare, ca 
Austria să păta pretinde, a nu fi înlăturată în fa- 
vdrea altoră state".

„Intr’ună articulă ală unei foi speciale din 
Bucuresci, care se dice că l’a scrisă d-lă Aure
lianu, s’a afirmată ce-i dreptu de curendit, câ 
Austria are necesitate de vitele din România, 
și că economii români nu voră pretinde niciodată 
ună favoră pe contulă industriei române."

„Ei bine, nu ne încumetămă de a ne da 
judecata asupra capabilității de jertfire a econo- 
miloră de vite români, dăr agrarii austriac! — 
să ne crădă d-lă Aureliană — voră susțină în 
totdăuna, că admiterea viteloră române este o 
mare jertfă. Ună tractată de comerciu, care nu 
ne-ar aduce altă avantagiu, decâtă d’a ne asi
gura consumarea, de sigură fărte prețiosă, a boi- 
loru români, n’ar pută să’lă încheia nici ună gu
vernă în Austro Ungaria."

Să sperămă, că în cele din urmă se va afla 
vt’unu mijlocă spre a împăca interesele ambeloră 
state pe câtă numai va fi cu putință, și a face 
să înceteze odată fatalulu și păgubitorul» răsboiă 
vamală.

Din afară.
Organ ul ă lui Katkov „Viedomosti" din 

Moscva se ocupă cu alianța celoră trei 
împărați și amintesce, că durata ei încetăză 
încă în luna acăsta. De aici activitatea febrilă a 
politicei europene, spre a trage pe Rusia ărăși 
în alianța celor» trei împărați. Acăstă alianță, 
cjice Katkov, a adusă Rusiei mare pagubă. Acum 
cei din Berlină pună tăte în mișcare, spre a 
împiedeca ca să nu se desvălte între Francia și 
Rusia bune relațiunl. I s’a dată să cnnăscă 
Rusiei, că cancelarulii germană va concede Ru
siei, de-a purta răsboiu cu Austria. In fine ce, 
din Berlină au amenințată Rusia cu revoluțiunei 
sperândă, că Rusia se va grăbi a cere scutulă 
lui Bismarck. Dăr Rusia, continuă Katkov, n’are 
nevoiă de-a încheia alianță cu vre-o putere en- 
ropănă, deărece nu voiesce să facă politică ac
tivă. Demnitatea Rusiei și interesele ei potă fi 
păstrate numai prin asigurarea libertății ei. Mul
țumită alianței celoră trei împărați, autoritatea 
Rusiei fu slăbită. Politica, ce-a sprijinit’o pănă 
acum Rusia, a adusă cu sine, că s’au ruptă de 
ea acele țări pentru a căroră independmță ea 
și-a versată sângele. Rusia păte să-și restabi- 
lăscă influința sa în Orientu numai atunci, dăcă 
va sta pe propriele ei piciăre. Sprijinirea din 
partea Germaniei său a Austro-Ungariei va face 
să cadă și mai tare autoritatea ei. Va fi mai 
bine ca Rusia să se rețină dela ori-ce amestecă, 
dăcă nu va afla de bine, din vre-o causă său 
alta, a lucra deja acum de sine stătătoră. De 
acăstă părere este, precum se pare, și guvernulă 
rusesc!» Rusia nu se gândesce nici pe departe a 
face acvisițiuni teritoriale în Orientii. Din contră 
ea doresce formarea de organisme de sine stătă- 

tăre și tari politice în Orientă, numai aceste să 
fiă legate cu Rusia prin credință și prin bise
rică. „Cu Austro-Ungaria", încheia Katkov, 
„pote să {susțină Rusia și fără alianță cele mai 
bune relațiuni, dăcă cea dinteiu va renunța, de 
a fi ună stată balcanică și dăcă va renunța la 
politica de cucerire. In casulă contrară mai cu
rei) dă său mai târejiu aceste două state voră 
trebui să se ciocnăscă"

Din R orna se anunță, că Papa ar fi îm
părtășită mai multora, că are de gândă, ca pe 
monseniorele Galimberti să-lă număscă se
cretară de stată ală Vaticanului, în loculă 
răposatului cardinală Antonelli. Galimberti nu 
este cardinală, cum au fostă relatată la începută 
unele foi germane, ci este „secretarulu afaceriloră 
estraordinare" ale Papei și capitulară la cate
drala dela St. Petru. Galimberti este și direc- 
torulu «barului „Moniteur de Rome", care este 
inspirată directă dela Curiă. Galimberti a fostă 
trimisă la Berlină să represente la festivități pe 
Papa Leone XIII, pentru că este ună omă de 
încredere ală acestuia și elă a condusă și pănă 
acuma negociările pentru încheierea păcii cu gu
vernulă germană. Și negociările în afacerea de 
arbitriu asupra insuleloru Caroline a condus’o 
Galimberti. Papa să se fi esprimată, că densulu 
are mari merite pentru pacea bisericei cu Ger
mania și de aceea voiesce să-lă număscă secre
tară de stată. Galimberti are însă mulți ini
mici între cardinalii și prelații curții papale și 
aceștia suntă fărte iritați și nemulțămiți, după 
ce au înțelesă, că în contra vechiei datine Papa 
voiesce să număscă în postulă celă mai înaltă 
ală Curiei pe unulă, care nici nu e încă cardi
nală, nici n’a fostă măcară nunțiu și care, după 
părerea loru, este ună popă liberalisătoru, care 
nu servesce adevăratele interese ale Vaticanului.

„Agenția Havas" raportăză din Atena, că 
depeșele din Sofia, cari vorbescă, că Grecii ar 
pregăti la fruntarii o răsculare în Macedo
nia, nu suntă decâtă nisce machinațiuni ale Bul
garilor», cari pregătescă o invasiune în Macedo
nia. Numai spre a seduce opiniunea publică eu- 
ropănă, Bulgarii impută Greciloră aceste machi
națiuni. Din Atena se asigură, că Grecia întrăgă, 
guvernă și popor», dorescă mănținerea statului 
qiio în Macedonia, și se străduiescă de a’lu și 
susțină. De unde urmăză, că nici o încercare 
de-a răscula Macedonia nu va afla sprijină la 
Greci.

Alexandru de Battenberg și România.
Predicatorul!! Kocli atinge în memoriulă său 

și relațiile prințului Alexandru cu România. In 
cap. 4-lea deseriindă pe Zancov și pe Karavelov, 
cari fuseseră miniștrii, Koch (jice:

Zankov e unu omă cu mintea mărginită, lesne co
ruptibilă și fără caraclerO. Karavelov e tipulă unui omă 
pe jumătate instruită. Ca omă de stată n’are nici o va- 
lore; pentru a’șl masca tradarea săvîrșită la detronarea 
principelui, publică acum de curendă nisce destăinuiri 
privităre la nisce negocieri ale principelui Alexandru cu 
România. Elă povesti intr’ună jurnală din Sofia că prin
cipele ar fi oferită României teritoriulă bulgară dela 
Rusciucă pănă la Varna, in casă decă regele Carolă va 
da ajutoră Bulgariei la o răscălă a Macedonieil Nimică 
adevărată din tăte aceste destăinuiri. £tă cum stă tap- 
tulă : Totă în același timpă se făcu cunoscută atâtă gu
vernului română câtă șl celui bulgară că Rusia organi- 
seză o răscălă în Macedonia, pentru a întări din nou 
posițiunea sa compromisă în peninsula balcanică.

In urma acesteia, cu ocasiunea unei visite ce prin
cipele Alexandru făcu la Bucuresci se făcu o schimbare 
de idei într’acesta, regele Carolă, și eminentulă său mi- 
nistru-președinle Brătianu. Se epină ce atitudine să ia 
aceste două țări in casulă când ar isbucni acea răscălă. 
Resultatulă finală ală convorbirei era principele Alee- 
sandru se întrebuințeze I6tă induința sa pentru a man- 
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ține liniștea în Macedonia. După cum se scie principele 
a și reușită in acăslă privință.

Lucrările Camerei sub noulă ministeră începură 
prin alegerea lui Slaveikov ca președinte. Slaveikov e 
omă cum se cade și inteligentă. Desbalerile luară ună 
caracteră mai seriosă, insă nu se lă> u mare ispravă. 
O lege privitore ia supuși fii alcătuită, Prin acea lege 
locuitorii bulgari din Dobrogea deveneau cetățeni bulgari 
numai prin actulă emigrărei în Bulgaria. Contra ace<tei 
legi protestă România și principele Alexandru nici nu o 
promulgă.

Festivitățile (lin Berlină.
Serata ce s’a dată în sala cea albă din castelulă 

regală din Berlină a fostă splendidă. Dintre 900 învi 
tați au luată parte vr’o 390. înainte de 9 ore sosiseră 
domnii și damele dela Curte, apoi ambasadorii cu soțiile 
loră. După 9 ore apării împărătesa, veselă der obosită, 
sprijinindu-se de ună bastonă, cu prințulă Wilhelm. După 
ea veni împăratulă în uniformă de generală de Gardes- 
du-Corps, cu regina Saxoniei. Urmară apoi regele Saxo- 
niei cu regina Româniți, regele României cu princesa 
de coronă, prințulă de cordnă Rudolf cu marea ducesă 
de Saxonia și celelalte persone princiare. împăratulă 
luă locă in mijloculă primului rendă, avendă in drepta 
pe regina Saxoniei, în stânga pe regina României. Acesta 
avea o rochiă de faille de ună galbenă palidă, de pe 
umeri cădeu in josă în unde pănă la genunchi mâneci 
deschise de tulle albă, peste peptă și spate purta o pan
glică roșiă de ordină (deeorațiă), in pâră ună mică pe- 
nagiu de ună galbenă palidă și diamante împrăștiate. 
Ființa ei vioiă — dice raportorulă lui „N. fr. Presse» 
— ochiulă ei plină de spirită, armată de cele mai multe 
ori cu lorgnon, cu care observa cu agerime, o făceau 
să se distingă in Iotă societatea. Lângă regina Româ
niei ședeau regele Saxoniei și împărătesa; acesta purta 
o rochiă de atlasă de ună verde marină, bătută cu dia
mante, pene de colore închisă în păru, er partea din 
dărătu a capului era acoperită cu dantele creme. Bătea 
la ochi și marea princesă Vladimiru ală Rusiei cu rochiă 
de mătase roșa, garnisită cu blană de colore ’nchisă. 
In ală doilea rendă ședeu in stânga prințulă de coronă 
Rudolf in uniformă de ulană prusiană și în ore-care de
părtare de elă mareșalulă Moltke; în drepta ședeu prin
țulă de Walles și ambasadorii. Serata iucepu cu repre- 
sentațiune teatrală și se fini după 11 ore.

Festivitățile din Berlină au fostă turburate pe la 
mecțulă nopții printr’ună mare tumullă O celă de lu
crători beți însoțiți de o grămadă de poporă veni pe bu- 
levardulă teiloră vrendă, in contra ordinului poliției, să 
trecă pe la paiață. Oficerii poliției provocară derepețile ori 
pe lucrători să se depărteze, der aceștia nu voiră și cămară 
să pătrundă cu lorța. Lucrurile ajunseră la încăerare, în 
care polițiștii usară de săbii, căci poporulă era iritată. 
Au fostă câteva răniri grele și multe arestări.

Cu ocasiunea acestoră festivități și anume după 
gratulațiunile principiloră între cari se afla și prințulă ja 
poneză Komet.su, impăratulă vesti logodna prințului En- 
rică cu princessa Irina, fiica marelui duce de Hessa.

lluminațiunea a fostă de rendulă acesta mai splen
didă și mai generală decâtă oricând dela întemeiarea im
periului. Intregă Berlinulă se alia înlr’o mare de lumină 
afară de artisticele decorațiuni cu care se ’mpodobise ca
pitala imperiului germană.

SUIRILE DlLEI.
Ministrulă Trefort a ordonată, ca in unei i corn ine 

«ftsesci din cerculă bisericescul ală Bistriței să s: insla 
leze încețători ajutători pentru instrucțiunea poporală ma
ghiară și anume pe lângă acei învățători, cari după lege 
nu suntă obligați a depune esamenă de limba maghiară

—x—
Prin cjiare se publicase scirea, că Kulturegyletulă 

ar fi înaintată ministrului de honvedi ofertele industria- 
șiloru din Bistriță privitore la liferări. Acum se dove- 
desce, că scirea e neadevărată. Curelarii și eismarii din 
B;strița presentaseră oferte, dăr prin camera de comerță 
din Clușiu. După două Zile primiră ofertele indărătă eu 
observarea, că terminulă de predare e finele lui Maiu, 
er nu ală lui Iunie și prin urmare să modifice ofertele 
în ac-estă sensă. Scurtândn-se terminulă și prețurile fiindă 
mici, industriașii din Bistrița n’au mai făcută oferte. Se 
miră de altă parte aceștia, cum pelarii din Deșiu potă 
preda cu 30 cr. chilogr. de mărfuri de pele, și încă bune 
și solide, când Deșenii stau multă mai rău în unele pri
vințe, cum e cu cumpărarea peiloră ș. a., decâtă Bis- 
trițenii.

-- x—
După cum spune „Nemzet“‘, deputatulă Ludovică 

Meszlenyi va interpela pe ministrulă de honvezi asupra 
răspunsului ce l’a dată deputațiunei studențiloru univer
sitari, cari peliționaseră să depună esamenulă de ofi 
ceri in limba maghiară Ministrulă disese. Intre altele, 
in răspunsă că „nici nu cuteză să facă o asemenea pro
punere/

Comitetulu parochialu ală biserieet Sf. Treime din 
locă (cetate) în numele comunei bisericesc! ca virilislă 
a alesu de representanlă in comuna orășenescă pe d-lă 
Petra-Petrescu.

■—x —
Se crede că raporturile urbariale în domeniulu Bru

nului se voră regula încă in anulă acesta, decă va fi ne- 
voiă pe calea legislațiunei.

—x—
Gremiulă comercia'ă din ioeă a adresată magistratului 

o petițiune pentru introducerea unui ala doilea tergu de 
septemână. Representanța orășenescă în ședința de Mer- 
curî, la propunerea comitetului, a înapoiată petițiunea la 
magistrată spre a se cere mai ânteiu și părerea celor
lalte gremii comerciale de aci și a reuniuniloră indus
triale.

—x —
Calfa de cismară din Clușiu Franz Vernes a luată 

din diferite prăvălii pălării, ghete ș. a. (jicendă că pentru 
persone distinse ce i'au însărcinată cu aceste comisione, 
și le-a vândută negustorului de vechituri Salamon Ram
pei eu prețuri forte efiine, așa d. e. 10 pălării, în va- 
16re de 33 fl. 50 cr., cu 6 11. S’a pornită cercetare pe
nală contra amândurora.

De lângă Murășiu, 20 Martie 1887.

încă unii casa de prigonire voiescă să vi-lă îm 
părtășescă as'ădl în tocmai după cum mi s’a relatată 
astă tomnă, când petrecui mai multe dile în Alba-lulia: 
Fisculă regescă și-a vândută Iotă dreptulă proprietară 
din comuna Musca și munții apuseni cu mai multe mii 
florini locuitoriloră din acea comună și prin pace jude- 
cătorescă și-a reținută numai dreptulă crâșmăritului. 
După ce aceea împăciuire s’a întărită și de căfră In. 
Minisleriu regescă omenii se simțeau odihniți, der n’au 

trecută mulțî ani și procuratura regăscă a doirienidoră 
fiscului a intentată 12 procese ordinarie contra a 12 
proprietari de moră din comuna Musca pentru ca ei 
să-i rceunoscă dreptulă de taxă ă 3 fl anuali, titlu 
dreptul ii de morărită, și totodată săi înc iviințeze 
ea elă să se intabuleze ci compr iprielară pe re ditățile 
de mdiă.

In prima instanță și chiar în a 2 instanță pro
prietarii au fostă judecați in petifă cu lăte că era la 
acte împăciuirea judecătorâscă, prin care fisculă reg. își 
vându-se ori ce dreptă proprietară din teritoriulă comu
nei. Prin aceste judecăți s’au causafă in fiăcare causă 
spese enorme biețiloră ămeni și cu tăte că la In. Curiă 
s’au nimicită acele sentințe și actorele a fostă respinsă 
cu acțiunea, spesele procesuali s’au ridicată reciprocă 
unele țață de altele, prin ceea ce s’a esoperată cumcă 
omenii plătiră pe timbre și spese procesuale mai multă 
decâtă aveau a plăti chiar dâcă venea treaba la răs
cumpărarea acelui dreptă afirmată de actorele, căci 
acela nu represinta mai multă de 50 fl. capitală con
formă legei urbariale.

Nu a fostă destulă cu atâta, ci din motivă, ca ad- 
vocatulă celoră incusați să-și părdă curagiulă de-a mai 
apăra interesele ămeniloră persecutați pe nedrepfă față 
cu în. erariu, la tribunalulă din Alba-lulia s’au reportată 
iote apelațiunile provădute cu timbru corăspumjătoră 
în fiescecare causă cu câte 112 fl. pedepsă ridicată, care 
face de 12 ori atâta, o sumă destulă de considerabilă. 
Se pricepe cumcă repertatulă advocată a apelată acele 
impuneri de plăfire, insă ca adevărulă să nu polă să se 
validiteze din partea tribunalului reg. din Alba-lulia s’a 
notificată cumcă obiectulă de cârtă nu se pole prețui 
(ună mare neadeveră) și cumcă procesulă ar fi fostă in
tentată contra comunei întregi, ceea ce încă nu este așa 
— căci au fostă 12 procese contra proprietariloră de 
moră intentate și nu contra comunei.

Direcțiunea financiară din Sibiiu a întărită pe basa 
acesta acele impuneri de plătire, și apoi începură pașii 
de esecuțiune asupra advocatului respectivă. La în. ju
decătoria administrativă financiară din Buda-Pesta ajun 
gendă aceste cause în 2 senate, în ună senată tăte im
punerile s’au nimicită, pănă când în celălaltă senată ți- 
nendă la nota tribunalului regescă din Alba-lulia, au res
pinsă apelațiunile susținendă în vigore o amendă de vr’o 
800 fl. v. a. In urmă ambele sentințe s’au așternută 
încă în Augustă a. tr. la în. Ministeriu reg. de finanțe 
fără ca pănă acum să se resolve contrastulă dintre a- 
ceste sentințe aduse în unele și acele cause.

Acum on. publică se judece, că unde ajungă Ro
mânii zeloși și cum se potă încă susțină față cu atâtea 
vecsărl, persecuțiuni și neîndreptățirl!

Amă disă in Nr. 55 ală ,Gaz. Trans.« din anulă 
acesta la „Scirile dilei*,  că amă primit din altă parte infor- 
mațiunl mai favorabile despre afacerea împrumutului bi- 
sericei române gr. or. din Hermană. Aceste informațiuni 
ni au venită chiară dela cei mai interesați în eausa, 
adecă dela comitetulă parochială din Hermană. Conce- 
dându-ne spațiulă publicămă adi rectificarea acestui eo- 
mitetă, lăsândă răspunderea despre cele cuprinse întrinsa 
cu totulă în sarcina celoră subscrișî:

Hermană, 4 (16) Martie 1887.
Prea stimate d-le Redactoră'1 Informațiunile câști

gate de d-v6stră în cestiunea Hermanului, ce-o predică 
notița din Nr. 46 1887 Vă asigurămă, că suntă nebasate 
și făcute de o persănă rău voitărej posițiunei Româniloră 
din Hermană. Nu e dreptă că comuna năstră bisericăscă 
ar datora de presinte la societatea de împrumuturi din

FOILETONUL
Cum s rin Ungurii istoria?

(Urmare).
„Valachulă e setosă de sânge de răsbunare. Ce

omă în vieță ar fi altfelă, decă n’ar fi aiujită încă de
mică copilă, ce e bine și ce e reu, decă nu i s’ar fi 
spusă: „Nu face altuia aceea, ce nu-ți place ție să-ți 
facă alții«, decă nu i s’ar fi spusă încă de timpuriu:
• să nu iai ce e ală altuia, poți lăsa răsbunarea la lui
Dumnezeu și superiorității", decă nu s’ar fi păcjită de 
rău prin esemplele ămeniloră buni, decă puterea religi li
nei divine, care răspândesce iubire, n’ar fi aruncată în 
frageda lui inimă sămânța spre bine, sămânța, care in- 
dâmnă pe oină in Iotă decnrsulă vieții spre bine.«

„Nu e destulă a d ce că: «Valachulă e ca vita lui." 
Vai vouă, cari nu l’ați crescută altmintrea. vouă, cari 
aveți răspunderea pentru sulletulă său! Voi, supe
riorii preoțiloră. episcop! și igumeni ai mănăstiriloră, 
alungați Popii voștri și cresceți - vă preoți cari polă 
și voescă a fi folositori poporului. Cei de acum nu 
suntă numai fără cunoscințe, nu arareori suntă pre- 
făcuți și răutăcioși și astfelă voiescă să facă și pe turma 
loră. Arareori se ivesce un' procesă criminală cu ună 
Valachă, în care să nu fie și popa amestecată. Vecinii 
noștri suntă atâtă de iritați, incâlu fără sfială strigă: 

lângă ună Valachă spânzurată, după dreptă și cuviință, 
ar trebui spendurată fără de nici o cercetare și popa, 
elă e causa. că Valachulă a fostă spânzurată, căci nici
odată nu l’a învățată: Să nu omori, ci să lași resbuna- 
rea ta lui DamneZeu și superiorității."

«Acâstă vină a popiloră valachi nu o-am auZită 
din gura unuia seu altuia. Toți vorbescă as'felă despre 
ei Eu nu cunoscă limba loră, ca să mă potă convinge 
singuiă despre lipsa loră de cunoscințe. Decă mai are 
valăre proverbulă : „cum e turma așa și păstorulă," a- 
tuncl vina e prea moderată esprimală. Ba am văZută și 
multe obiceiuri, cari te facă să presupunl o mare, ne- 
șciință despre ei de o parte, âr de altă parte poți vedea 
răutatea loră. — Și acum stă lucrulu Iotă așa? — Du
rere,-încă iotă așa!"

■ Brațulă superiorității lumesel nu e suficientă spre 
a schimba inimile Valarhiloră. Ar fi și periculosă, decă 
ar voi Comi'afele să se ocupe cspresă cu acesta. Vice- 
comitele care s’ar incerea să propage așa ceva, ar tre
bui să-și păzescă pelea. Popii găsescă destui omeni, 
cari suntă făcuți de a fi vicecomiți «

• Acești haiduci suntă într’adevără o plagă pentru 
bănățeni, o spaimă pentru amploiațl. Din causă că nu 
credeamă ce se povestea, am petrecută la ei mai multă 
decâtă mi-am propusă. — Conducătorulă loră este cu 
deosebire unulă, care crede că lui ori tatălui său ori 

unuia dintre consângenii săi i s’a făcută nedreptă: Elă 
crede că are causă, să caute satisfacțiune pentru sine 
seu pentru consângeanulă său. Valachii onorâză memo
ria consângeniloră loră, chiar dâcă aceștia ar fi murită 
in furci. Abia pomenesce unulă de nescai sentimente 
de răsbunare și îndată îșl află soți. Cu aceștia se duce 
pe teritoriulă turcescă, cere scută, care i se dă după ce 
se obligă a plăti ună tribută anuală. — Ierna petrecă 
haiducii în Turcia. Primăvâra se inlorcă în patria loră. 
La începută observau orecare întâietate între ei. cătră 
nenorociți se purtau mai omenesce. Scopulă loră e: a 
căuta mijloace de traiu și a fura atâția bani, câți le 
trebuie ca să plătiască tributulă și să trăiască comodă 
peste iarnă, .pănă va veni timpulă răsbunării. — Se ducă 
în sate, ceră mijlocie de traiu și ceva bani, în casulă 
contrară pună focă salului. Țăranii le dau ce au cerută 
și trăescă în liniște. Ei nu îi pârăscă Ia autorități, parte 
pentru că nu e obiceiulă loră, parte pentru că le este 
frică de răsbunare. Cetățile le ocolescă haiducii. Călă
torii scapă după ce le-a dală ceva parale. Cu câtă se 
apropia tomna și se schimbă funcționarii loră, cu atâtă 
mai tare cresce aviditatea și grija loră pentru mijlocele 
de traiu pentru earnă. Ei devină totă mai neumani, cu 
câtă se micșorăză Z'lele, călătorii suntă cu totului totă 
desgolițl, adeseori omorîțl. Când se retragă în Turcia 
începă a da focă la cetăți; astfelă au pusă focă acum 
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locă (Vorsc-huss-Verrein) precum nici aceea, că biserica 
n’ar fi avută nici în trecută nevoiă de împrumuturi, ba 
chiar cu finea anului 1885, pentru care posedămă abso- 
lutoriulă dela Venerabilul^ Consistoriu deja de multă; bi
serica nâstră a fostă datore 400 fi., apoi s’a simțită ne
cesitatea a se mai împrumuta bani încă și în primăvera 
anului 1886 pentru acoperiri de spese ale parochiei la 
caii se înțelege a treb'iitu a se tace întrebuințare și de 
sigilulă bisericei. A se fi împrumutată bani in numele 
bisericei de cineva, este o golă s ornitară răulăciOsă.

Paroihia llermanului, ce e dreptă, a devenită una 
dintre paro -hiile mai bune, așa că în v'itoră pote nu va 
mai avea lipsă de împrumut uri, acesta însă prin stă
ruințele neobosite ale conducătoriloră afaceriloră bise
ricesc! școlare și fundaționale, neconsiderândă oposițiunile 
stângace, cari s’au văzută și se vădă că lucră in detri- 
mentulă comunei bisericești.

Cumcă 2 parochienl, epilropii actuali, au fostă trași 
la dare de semă din partea Prea Onoratului domnă 
lonă Petrică, protopopulă tractuală, în urma unoră ară
tări, este dreptă, der la 18 Faură a. c. s’a legitimată și 
documentată nevinovăția loră; ăr prin hârtia acestui 
Prea On. oficiu prolopresbiterală de sub Nr. 134/1887 
dtto. 18 Faură, a. c. st. v. trimisă subscrisului comitetă 
parochială, fură declarați de bărbați conscii de chemarea 
loră și îndreptățiți la continuarea servițiului și funcțiune! 
loră, căci au documentă cu acte valide, că biserica nu 
mai este de facto nimică datore, după cum a sciulă și 
scie și subscrisulă comitetă parochială.

Comitetulă parochială rom. gr. or.
Membrii comitetului:

Adreiu Nanii m. p. președinte, Ioană Vilicanu, Ioană 
Olteană, Achiină Ionii, George Vladu, lână Cristolo- 
vian, (prin Alexandru Dogariu, notar); George Goicea, m. p. 

Vasilie Rucărianu m. p.

Mulțămită publică. — In folosulă scolei gr. cat. 
din Gyâ-Tulgeșă înteligința română din munții răsăriteni 
a arangialu la 29 lanuariu n. c. ună bală în sala d lui 
Vârteresz Bogdană din locă ; membrii arangiatori, Cons
tantină Stană și [uliu Grecu, dăndu-șl tâtă silința au 
decorată sala de jocă frumosă și și-au sciută câștiga 
participanți la acea petrecere, ia care au luată parte 
următorii d-nl: Lazâr Janos fisolgăbirău, care au contri
buită 2 fl., Lâzâr Istvan 1 fl., Lazâr Moni 1 fl., Torok 
Antal senior și familia 4 fl.. Torok Antal junioră și 
familia 2 fl., Roth Albert farmacistă 1 fl., Engel Iosef 
2 fl., I. Musulină și familia 2 fl. Mtklos Antal 2 fl , lekel 
Mihaiu 2 fl., Mullfay Sândor medică 2 fl, Gencsi Janos 
croiloră 1 fi., Vârteresz Bogdană 1 fl., Dobribană Petru 
primată 1 fl., Kabdebo Vidor notară cercuală 2 fl., Mi 
tiția Popoviciu din România 20 franci, Nicolae Sorecă 
8 fl., Ioană Horea, căp. la armata română 20 franci. 
Valeriu Ciontă 2 fl., Burbescu lonă șef. vamei Prisecani 
10 franci, lonă Mera s.-locotenentă 2 fl., Petrache Per
jele notară 3 fl., Costică Sirigeanu 2 fl., Petrache lancu 
2 fl., F. Davidescu ingineră regală r. 20 franci, Suleiman 
Hagi beiu corner. 20 franci, Doppra Gyorgy 3 (1 , Chi- 
riacă Rosescu învățătoră 1 fl., Mihai Dobreanu, parochă 
din locă 1 fl., Ioană Dobreanu parochă gr. cat. Corbă 
2 fl., Augustină Dobreanu 2 fl., Korpos Adam 1 fl., D na 
văduva Ioane Spiru 1 fl., Ioană Niculescu 3 fl., Boga 
Imre comand, de post, gendarm. d. locă 1 fl., Remă 
Remoncianu 1 fl., Ciobotariu Gavrilă 3 fl, Trifă Gri- 
goriu 2 fl., Ștefană Cojocară 2 fl., Ioană Urziceanu 
1 florină.

Suma veniteloră face 105 fl., 45 cr. S’au spesată 
42 fl. 92 cr., rămâne in folosulă scolii venită curată 
62 fl. 53 cr.

Pentru aceste daruri marinimose Senatulă scolas
tică aduce pe acestă cale mulțămită publică atâta mem 
briloră arangiatori, câtă și d-loră participanți, cari ne-au 
sprijinită cu contribuirile lord in scopulă filantropică.

Ggâ-Tulgeșiu, Februariu 1887.
Ioană Nicolescu, 

casieră prov. scolastică.

Ultime soiri.
Berlină, 24 Martie. — Din sorginte oficidsă 

se anunță, că după serbările aniversării nascerii 
împăratului se vortî ivi iarăși neliniscirile de mai 
nainte. Se dice că atitudinea Franciei e din cele 
mai îngrijit,6re și că va rămână așa pe câtii timp» 
Francia nu va recundsce cu lealitate consecințele 
tratatului dela Francfort. Măsurile de rigdre ce se 
iau în Alsația-Lotaringia sunt recunoscute ca neefi- 
cace în contra agitațiunii francese ce se manifestă 
în aceste provincii.

Petersburgă, 24 Martie. — Pdrta a cerutu 
Rusiei să declare, care suntă vederile sale privi- 
tdre la o schimbare complectă a Regenței și a 
ministerului. Pdrta cere asemenea Ruși si se se 
înțelăgâ cu puterile spre a desemna uni! candi
dată la tronulu Bulgariei.

Petersburgă, 24 Martie.— Niliiliștii s’au în- 
trodusu în oficiulu poșteloru din Astracan, prin- 
tr’o suterană ce o săpaseră sub edificiu, și au 
furatu mai multu de 200,000 ruble.

Petersburgă, 24 Martie. — Patru generali, 
cari dirigu serviciulfl miliției și gendarmeria, au 
primită scrisori ce conținu amenințări cu mdrte.

Berlină, 24 Martie. — Regele și Regina 
României au visitatu eri dimineață arsenalulă. 
Onoruri e au fostă făcute de colonelulă Ising și 
directorulu AVeiss. Regele Carolu era în uniformă 
de dragoni. Maiestățile Loru examinară arsena
lulă în t6te detaliile sale, sala de arme atrase 
mai cu seamă atențiunea loră. După ameacji 
Maiestățile Loră au asistată la ședința Camerii 
Senioriloru Săra, Regele și Regina au asistată 
la representațiunea de gală dată la Operă. Se 
danța unu baletă „Sardanapal“ Maiestățile Loru 
erau în marea loje imperială, cu împerătăsa Ger
maniei, Regele și Regina Saxoniei și marele duce 
de Meclemburg Scliwerin.

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

PESTA, 26 Martie. — Comisiuuile speciale 
ale camerei magnațilorft au primită conveuția 
vamală și comercială cu Austria în generală și 
în specială. Desbatcre mai viuă a provocată ces- 
tiunea regularei valutei, la care ministrulu pre 
ședințe accentua necesitatea regularei și puse în 
perspectivă o anchetă în curendu. După primirea 
tarifului vamală ca basă a desbaterei speciale, s’a 
resolvată acela pănă la vama pe petroleu. In 
cursulu desbaterei, contele Iuliu Andrassi și Paul 
Somssich se declarară ca aderenți hotărîțl ai sis
temului vamală protecționistu, pe când ministrul 
președinte se mărturisi în teoriă ca aderentă ală 
sistemului liberă schimbistu, cu tdte astea elă 
trebue să țină sămă a<ți de tendințele politice va
male. Mai departe accentuă ministrulă președinte 
necesitatea teritoriului vamală comună între Un
garia și Austria. Desbaterea se continuă adi.

ROMA, 26 Martie. — După cum comunică 
diarele, ar fi în nascere ună cabinetă de coali- 
țiune Depretis-Crispi.

DIVERSE.
Nu e nici o mirare că sărmanii popi nepolitici se 

lăsau în totă feliulă de conjecturi Nu era p’atunci — 

pâte cu escepțiunea Katharinei II — nici ună plănuitoră 
mai cuteZătoră, ca Iosîfă II. Când cu alianța ambiloră 
domnitori a fostă de o parte restabilirea imperiului ro
mană de ostă, de altă parte a celui de vestă nu cugetă 
reservată, dâr neesprimată. 0 parte dintre aceste pla
nuri îi privia pe ValachI tare de aprdpe și deșf alianța 
rămase încă secretă. Totuși să vorbia câte ceva despre 
scopurile ei. Katharina visa pentru nepotulă său tronulă 
Constantinopolului și era înțelâsă cu împăratulă în ce 
privesce împărțirea Turciei. „Intre cele trei imperii tre
bue ridicată ună stată independentă. Acestă stată, Dacia 
vechiă și Basarabia sub ună domnitoră ce aparține na- 
țiunei predomnitâre acolo. (Bekenntniss)“. Astfelă scrie 
împăratului Țărina în 21 Septemvre 1782. Iosifă n’a fă
cută nici o întrebuințare în contra ambeloră principate 
greco-neunite, d’intre cari numesce elă Dacia ună regată, 
numai cere nește avantage pentru sine, între altele libera 
navigațiune pe Dunăre. Este de a se considera ca ună 
lucru constatată, că diplomația rusâscă a pusă totulă în 
mișcare în România, spre a pregăti esecutarea acestui 
plană. 0 țâră mare independentă, de o națiune și o cre
dință: acesta era strigătulă în România de atji, și popi*  
din vecina Transilvanie să nu fi audită nimică ?

*) Ce bine ar fi, când totă preotulă ar ști folosi 
bine puterea, de care dispune! N. Fr.

Culmea artei de a mânca. — Iohan Bull, distru- 
gătorulă în massă a sângerâselor roastbeefurla ajunsă în 
arta de a mânca pănă Ia „posibilulă stomachului"; pe ul
tima treptă în mâncare se află vegetariatulă cu bucile 
prăbușite, care simte cătră adoratorii carnei mai multă 
dispreță decâtă compătimire omenescă. Precum arătă 
docențele universitară Dr. Lewy într’o conferință ținută 
in clubulă amploiațiloră căii ferate despre mâncare, se 
cuprindă pe scurtă ambele scale contrari în arta mân- 
cărei în două sisteme: >dietă de îngrășare" și »vegeta- 
rianismă. Dieta de îngrășare se urmâtjă în Anglia, unde 
numărulu părtașiloră ei e în crescere continuă. Acâstă 
dietă constă din nouă mâncări pe <Ji, cari se con
sumă după cum urmeză: 7 âre dimineta: */ a litru lapte, 
8 ore: cafea cu smântână 80 grame raaslbeef rece, 3 
fălii pâne cu untă, o farfuriă cu cartofi prăjiți, 10 âre: l/s 
litru lapte, 3 pesmețf, 12 ore: 1/î litru de lapte, 1 âră: 
supă de carne de vită, 200 grame carne de pasăre, pu- 
ree de cartofi, 120 grame compotă, prăjituri dulci, J^/a 
ore: '/2 litru lapte, 5Va 6re: Va litru lapte, 80 grame 
friptură rece, 2 fălii de pâne cu untă, 8 âre: 80 grame 
friptură, 1 pesmetă, '/a litru lapte, în fine la 91/, âre: 
V2 litru lapte, 2 pesmețl. Acâstă abundantă dietă se 
eserciiă partea cea mai mare de Engleze delicate nervâse, 
care afară de aceea se electriseză și masâză. — Lista 
de bucate a unni vegetariană de observarea cea mai 
strictă este următărea: dejunil: supă urluită și cacao sâu 
lapte, pâne grumbă, fructe, miere, lictară: prându: 
supă de rântașă sâu de fructe, morcovi sâu alte legume 
ca: vart}ă chilă, sparanghelă, mazăre, linte, bobă, cartofi, 
arpăcașă, meiu, hrișcă, lapte, prăjituri, fructe și pâne 
urluită; sâra: fructe, o a doua mâncare de plante șî 
pâne urluită. Beuturi, ce le bea ună vegetariană, suntă: 
apă, limonadă, apă găzâsă (de soda) și sirupă de sme- 
ură. Singura mâncare potrivită încheiă Dr. Lewy, este 
o potrivită amestecătură de carne și de plante.

Papa și Bismarck. — De câteva (Jile s’au răspândită 
în orașele Germaniei nisce foi volante, pe care suntă fă- 
cuțî Papa și Bismarck. Papa e îmbrăcată într’ună cos
tumă da cuirasieră, âr Bismarck în costumulă Papei. 
Papa, stăndă cu mâna pe umărulă lui Bismarck, îi Zice: 
— De când eu conducă politica Europei și tu conduci 
biserica, așa e, că lucrurile mergă bine?

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu

câțî-va ahl Oraviței, o cetate în care locuesce ună conte 
cu consilierii,. consângenii și amploiații lui.<

Precum acestă scriitoră — continuă isloriculă un- 
gură — așa și autoritățile privescă causa pr ncipală a 
răului in preoțime și în necultura poporului. Ca mijloculă 
celă mai sigură de mântuire se recomândă ridicarea de 
scoli, cultura mai bună a clerului. Cele două noțiuni to
tală diferente una de alta — biserica și puterea opusă 
legiloră — suntă, după opiniunea orr.eniloră nepreocu
pați, aici întrunite. Și este sigură, că mișcarea Vala- 
chiloră prin participarea popiloră ia o fisionomiă propriă.

Nu trebue să comparămă pe popa de atunci cu 
celă de adi. Elă nu aparținea classei culte, ci poporu
lui din care a eșită.

Poporulă nu avea aristocrații! lumească, sigura po- 
sițiă mai înaltă, ce o putea ajunge ună Valachă câtă 
timpă aparținea poporului său, era posiția unui popă. 
O înaltă posițiă, nu pentru venitele sâu demnitatea lui, 
ci pentru puterea lui asupra sentimenteloru.*)  Popa nu 
ii ridică pe ValachI pe o trâptă mai înaltă, ci se cobâră 
elă însuși la ei și sancționeză superstițiunile, obiceiurile 
loră rele sâu bune. Elă trăia sărăcăciosă, purta cu deo
sebire comerciu, der totă știa mai multă din lume ca 
consătenii săi. Și cum trebuia să se formeze imaginea 

despre lume în sufletulă unui popă zelosă, săracă, ne
cultivată! Elă vede pe episcopă bogată și puternică, 
preotulă protestantă onorată, se vede pe sine însuși pro- 
pagatorulă adevărului, fără vatjă, dejosită în pulbere. Și 
totuși religiunea sa nu se susține prin episcopl, între cari 
mulțf și-au plecată genunchii pentru bunurile lumescl, ci 
prin elă, celă desprețuită, popă dela sate considerată ca 
ună țărână. Și autoritățile nu făceau nici o deosebire 
între popi și țărani. Ună jurată amenință pe ună popă 
ce i-a contrazisă, cu închisOre, ună pretoră a pretinsă 
25 de capete de vrăbii dela ună popă din Becse altfelă 
îi taiă barba. Ună popă e închisă în coșnița găiniloră. 
Der cum putea și autoritatea să respecte pe aceia, pe 
cari îi desprețuesce și episcopulă loră și despre cari totă 
omulă scia, câtă de neculți suntă, și câtă de căluți în 
patima beției.

Și precâtă de desprețuită e popa de străini, cu a- 
tătă mai cu mare reverință e privită de poporulă său. Dâr 
decă poporulă său, credința sa, ar ajunge domnitore, ca 
in puternica Rusie, sâu celă puțină ca în Valach'a ! Ka- 
tharina II se apropiă cu pași puternici de patria nostră. 
Armatele ei la sfârșitulă răsboiului turcescă 1768—74 
cuceriseră Moldova și Valachia. Pacea dela Kutsuk-Kai- 
nargi dă, cei dreptă, aceste provincii Turciei îndărătă, 
dâr tocmai acâstă pace întări influința rusâscă în princi
pate. Pârta trebue să ia bisericele creștine în scutulă 

ei. Negustori ruși se grăbescă a-șl face filiale și Turcia e în a. 
1781 constrînsă a recunosce ună consulă rusescă în Bu- 
curescl. -Acesta pâte deveni pentru Portă ună omă pe- 
riculosă, pentru că prin elă li se înlesnesce Valachiloră 
nemulțămițl modulă de a cere în casă de lipsă ajutorulă 
Rusiei“, astfelă încheie Gebhardi istoria Valachiei la 1782. 
Cum se pare agitațiunile rusescl avură bogate succese, 
Porta opri în anulă 1785 cu amenințarea pedepsei cu 
morte ori ce discusiune politică și acestă ordină trebuia 
să se facă cunoscută în tâte bisericele și casele hospo- 
dariloră.

Și când cu rășcola din Transilvania, mulțl s’au gân
dită la câștigarea Rușiloră. Suspecți erau cu deosebire 
negustorii ruși, cari umblau prin țâră cu icâne sfinte. 
In acte, cum amintesce Szilâgyi, nu se aflau urme despre 
acesta. Rusia era p’atunci nu numai în relațiunl de pace, 
ci de pretiniă cu împăratulă, și politica loră comună era 
îndreptată în contra Porții. Dâr cine pâte calcula direc
țiunea, în care îșl facă drumă pasiunile unui poporă în- 
ferbentată? Agitațiunea a fostă în prima liniă religiâsă. 
Vecinătatea Valachiloră și Rușiloră a esercitatfi de sigură 
o mare influință, deși nu se pote dovedi din acte. Pâte 
că țăranii n'au sciută nimică de acâsta, au sciută însă 
popii loră.

(Va urma)
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Ouraală la bătut tic Vimsr

lin- 24 Martie <t. a l-'-7
Cursulu pieței Brașovu
Jn. 25 Martie

Rentă de auri 5°,'o . . . 102 20 
Rentă de hărții 5°/0 . 89 45
împrumutul!! câiloră ferate

ungare........................ 149 75
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung. 
(1-rna em isiune) .

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

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

Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 

miști 
Bonuri 
Bonuri rurale transilvane 104 50

98 80
căi- 
ung.

. . 124 — 
cili- 
ung.

. . 115 25

. . 105.—rurale ungare
cu cl. de sortare 104.50 
rurale Banat-Ti-
.............................. 104.59

cu cl. de /sortare 104 59

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despâgub.re p. dijma de

vmfl ung.........................
ItnpriunululQ cu premiu 

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

Tisei și Segedinului 
Renta de hirtiă austriacă 
Renta de arg. austr. . . 
Renta de aurii austr. . . 
Losurile din 1860 . . .
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 181 —
Act. băncel de credita ung. 294 95 
Act. băncel de credită austr.28G. - 
ArgintulO —. — Galhinl

împărătesei ....
Napoleon-d’orl .... 
Mărci 100 împ. germ. . . 
Londrp. 10 Livrea st'rlinge

i

i

Bancnote roiiiăiiesc) .

Argint românesc .
121 —

128 50
81 —
82 05

118 50
133.50

Napoleon-d’ori

Lire turcesc!

Imperial!

Galbeni

Scrisurile fonc. »Albina- 6°/0

»

. 6 00
1012
62 70

127 75

n ' »

Ruble Rusesc! . . .

Diseonîulft

5°/o

St. il

[ 8.44 \t-râ. 8.48

t 8.40 8.45

. ’ 10 07 10 10

■ 11.30 11.40

» 10.33 10.38

> 5 95 6 —

• 101.— . 1(2.--

• n 98.— . 99.—
. > 112.— . 113.—

7— 1G°/0 pe ană.

Anuntu.
Ună învățătorii cualificatu românii gr. c. în 

etate de aprdpe 50 ani, ar dori a fi aplicații ca 
instructorii ia copii în o familia onestă, de ori 
ce confesiune, instrucția p6te da în limbile pa
triei, roniâncsce, nenițcsce și ungurcsce, — 
mai pdt.e fi și de ajutoră la economia; — seu 
la alte afaceri.

Reflectanții binevoiască a să adresa pănă la 
3 Aprilie st. n. sub P. A. post.e restante în 
Kaczko (Solnok-Doboka m.) 2_ 2

’K,

FARMACIA

J. PSE1IIFEI
Vie na, Sin ger strasse Nr. 15

1 a ,.g o 1 d e n e n R e i c li s a p f e 1 “
Pilule pentru curățirea sânge’ui, mai înainte numite 

versate, merită en lotu dreptulă numirea din urină, de ore ce 
esistă aprope nici o bolă, la care nu ar li probată în mii de 
lulă loră miraculosă. I.................... .
dieamente s’au întrebuințată înzadatu, 
numărate ori .și după ună scurtă timpu deplină însănătoșare. 
15 pilule 21 cr., 1 sulu cu 6 cutiore 1 11. 5 cr., 
rarnbursă 1 fl. 10 cr.

Triniițendu-se prețulfl înainte costă cu espedarea francată 
1 sulu cu pilule 1 fl. 25 cr., 2 suluri 2 11. 30 cr., 3 suluri 3 fl, 
40 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 suluri 
9 fl. 20 cr. (Mai puțin de unii sulii nu se pote trimite.

Au incursă o mulțime de scrisori, prin car! eonsutnătoiii ar-esloru 
pilule mulțămescă pentru redobândirea sănătății loră după cele mai diferite 
și grele bole. Ori-cine a făcută odată încercare, recomandă aeestii medi
camentă mai departe.

»Pilule uni- 
iu faptă nu 
.casiiii efec- 

In cașurile cele mai cerbieăse, la car! inu.le alte ine- 
s’a dobendită cu aceste pilule de ne-

1 cutiorâ cu 
la trimiteri nclraneate cu

lleproducemu aci câteva dintre multele scrisori 
de mnlțâmită.

1Leon gang, 15 Mai.
Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. producă 

adeverată minune, ele nu suutu ca alte așa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajuta întru aderent 
aprope Ia toto botele. Din pilulele, ce-aiu foștii co
mandată la Pascî, am împărțită colo mai multe la a- 
micî si cunoscut? .și au folosită la toți, chiar și persone 
de o etate mai mare și cu diferite bule și defecte au 
dobenditu prin ele, deși nu perfeefâ sănătate, der to
tuși o îmbunătățire însemnată, și vocscu a urma cu 
întrebuințarea loră. Te rog dar a-inî mai trimite încă 
5 suluri. Din parte-mî și dela toți, cari amu avută 
deja norocirea prin pilulele D-v, ne redobândi sănă
tatea cea mai cordială muitâmîtă.

Martin l)eiitiii£ur.

pote se-și v6dn de tute ocupațiunile ci cu vioiciune 
j«venală. Acesta n mea mnlțâmită Ve rugii a o în
trebuința spre binele tutnioru celoru catI miforu, și 
Vfi rogn totodată, ca se-mî irimitețî (lin nou 2 suluri 
pilule și 2 bucăți săpunii chinezesc. — Cu deosebi!â 
stimă supiisu Alois Novak primu-grădinarii.

țț.

Bega Szt-Gyurgy 1G Febriiariu 1882.
Onorate Domnule! Nu Ve potu esprinia în des

tulă cordiala mea mulțumită pentru pilulele D-v. de 
ore-cc pre lângă ajutorulu lui D-deti, consorta mea 
care deja am îndelungați au suferită de iniscrore, s’a 
vindecată prin pilulele D-v., și cil iote că și acum 
.robite <1 n când în când se întrebuințeze din elo, to
tuși sănătatea ci s’ait îmbunătățită întru atâtu, în câtu

Stimate Domnule ! Prcsupunendu, că tote me
dicamentele D-tale voru fi așa de bune, ca re num i- 
tutu balsaniu contra d e g or ă t u r i 1 o r u , care 
în familia moa a făciuu uuu sfirșitu grabnici la mai 
multe umflături de degerat ură, m ain dec su pe lângă 
totă neîncrederea mea în așa mm ițele mijlucc univer
sale de lecuire, a lua refugiu hi la pi Iniile curățitorc 
de sânge ale D-tale, ca prin ajutorulu acestoru tnlcî 
globnlețe se bombardezu la cinorrlioidcle, do carî su
ferii de ani îndelungați. Nu esitezu de locu a Ve măr
turisi acum, că suferința mea învechită du pe o între
buințare de 4 septemânl a încetată cu tot ulii, .și că 
recomandă aceste pilule în ccicnlu cunoscințcloru mele 
cu cclu mai mare zelu. Nu am niniicu în contră și 
decă vei face întrebuințare în publică de aceste ale 
mele șire, inse fără de subsemnarea 1110a.

Vi cna, 20 Febriiariu 1881.
Cu înaltă stimă <.’• v. T.

;•
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MMX
Cumperări ocasionale

la

Kovâsznai & Keresztesi
Grand Magazin cu articole de modă și coiifecțiuni 

pentru dame
Brașovu (Piața mare.)

Din causa localului nedestulă de încăpătorii suntemă în 
si țiu ne a 
precum:

po- 
desfuce cu prețuri ejtine o parte din mărfurile ndstre 

m materii pentru rochi de mătase și de lână, cretone, și satinu
de spălata, postavO, și flanelă, covore lungi și pentru canapele, man- 
tile și mantale de ploe.

Mai departe recomandămu bogatul 11 nostru depositu de 
Chifon, dela Benedickt Scllioll, chirting pat., Julett, Gradl și 
Calicot în tdte lățimile și cu prețurile originale, precum și de tdfe 
articolele aparținetdre de croitoria pentru dame și bărbați.

Se primesct'i și comande pentru Toilete de mirese, de stradă 
și casă, mantale de ploiă și Jachete, cari sâ esecută cu prompti
tudine și în modulă celu mai eleganții.

.Mostre se trimită la cerere gratis.

ABONAMENTE

XX
X 
i
M 
XX 
M xx 
m 
XX 
M 
XX 
M

se pot.n fiice cu începerea 
prin mandate postule.

Adresele ne rngătnu a ni se trimite esaetu arătândn-se 
și posta ultimă.

dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră

Prețuia abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

Balsam contra degerăturci de I. Pser- 
liofer. de mulț! an! recunoscută ca 
celă mai sigură remediu contra su- 
ferințeloră de degerătură de iotă 
felulă, precum și spre vindecarea 
raneloră învechite ele. 1 borcă- 
neiti 40 cr.

Balsam contra gu.șiloră , remediu de 
încredere spre lecuirea umflături- 
loriă la gate. 1 flaconă 40 cr.

Essenfa (le vieță. (Picături de Praga) 
contra 
tui re i 
felulă, 
lentă.

Suculă - Spitzivegericli, 
de casă in genere cunoscută și es- 
celentă contra catarului, răgu.șelei 
și a tusei etc. 1 sticluță 50 cr.

Alifia americană contra rheumafis- 
mnlui, celă mai bună medicamentă 
la tdte suferințele rheumatice, jun
ghiuri, Isehias (bolă de tremură}, 
junghiu la urechi ele. 1 fl. 20 cr. 

bicliioră din burueni de Alpi dela 
W. 0. Bernhard. 1 butelia 2 fl. 
60 cr-. ’/a buteliă 1 (I. 40 cr.

Esență pentru ochi de Romershau-

50 cr.
Taniicliiniti de I. Pser- 
una șiră de atu recunos- 
tnedic! ca cea mai benă

fote remediile pentru eres 
Unii borcanu ele-

stomacului stricată, a tnis- 
re'.e și greulățiloră de iotă 
uni! remediu de casă esce-
1 flaconă 20 cr.

medicamentă

sen. 1 butelia 2 II. 50 cr. ’/a bu- 
teliă 1 II.

Pomadă <le 
hofer, de 
culă de 
dintre
cerea părului, 
gantă adjustată 2 fi.

Piaștrii universală de prof. Steudel, 
la rane din lovitură și inpunsu, 
la loto feluîă de bube rele și la 
nmllătui! învechite, ce se spargă 
periodică la piciore, la degetă, Iti 
rănile și aprinderile de (ițe și la 
multe alte suferințe de acesta soiă, 
s’a probată de multe orî. 1 bur- 
cană 50 cr.

Sare universală (le curățenia de A. 
W. Bulrich. Ună remediu de casă 
escelentă contra tuluroru urmări- 
loră digestiunei stricate precum: 
durere de capă, amețelă, cârcei la 
stomai hu, acreală în gătii, sufe
rințe haemoroidale. constipațiune 
etc. 1 paehetă 1 fl.

Fraiizbraiifwcin 1 buteliă 60 cr. 
1’raffi contra asudării picidrelorfl, 

Cuțiă 50 cr.
1

Medicamente Homeopatice de toi ii fclulu se alia 
totdeuna gata.

Afară de preparatele aci numite se mai află Iote specialitățile far
maceutice indigene și streine, amin(ate prin iote (fiarele austriace, și ia castă, 
când unele din aceste specii nu s'ar alia in deposiită, 
cerere cu promptitudine și câtă se pole de chină.

Trimiterile prin
mite prețulu înainte,

se vorO procura la

poștă să efect ueză iute, decă se tri- 
sen cu rambursa.

TriniițCndti-se piu1!iiIu înainte, (mai bine prin inan- 
datu poștalii) este porto poștalii cu miiltu mai eltimi, 
(lecâtu lâ trimiteri cu ram bursă. 8-12

ii

îî

n

pe

’î

Pe trei luni . . . . 3 fl.
sese luni . . . . . 6 fl.
unu anii .... . . . . 12 fl. —

I'mlrii Ikoniâiiiii și slrâinâtatr:
trei luni . . . .
șese luni . . . . .. . . . 20 „
unu anii...................... ... 40 „
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Tarifa aniiiiWori si in
Anunciuri în pagina a IV-a linia de

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III 1 
Pentru repeți rl se aedrdă

IV
Hțiiimiuia.

30 litere garmond fi. — cr. 6 
inia fi. — cr 10.

u r m ă 16 r e 1 e r a b a t e:
Pentru repețirl de 3— 4 ori .............................. 10°

H 5— 8 H 15°
11 11 9 — 11 îl 20°

11 11 11 12—15 11 30°
11 11 16—20 11 40°

Dela 20 de repețirl în susu 50°
Pentru anunciuri 

voiri și reduceri și peste
ce se publică 
cele însemnate

o

pe mai multe luni se facă în- 
mai stisu.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

(Avisă d-loru abonați!
Rugămfi pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunci să 

binevoiască a scrie pe cupontilîi mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abomSză din nou să binevoiască. a scrie adresa 
lămuntii și să arate și posta ultimă.

Decă se iveseft iregularități Ia primirea diarului onor, abonați 
sunt.ti rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtu 
depinde dela noi, să se delăt,ureze ADMlNISTll. „GAZ. IHAN8*


