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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI"
Cu I Aprilie 1887 st. v., se va începe tutu nou 

abonamentrt pe trihiiiiuhî Aprilie, iRaiu și Iimiu, la 
care învitămu pe toți onorații amici și sprijinitori ai 
foiei nostre.

Preț ulii abonamentului:
Pentru Anstro-Ungaria: 

pe trei luni 3 fl.
„ șese „ 6 „
„ unu anu 2 „

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 10 franoî 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 ,.

Abonarea se pote face mai ușorti și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponii numărulă fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnii cari se noră abona din nou să binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arata și posta ultimă.

Brașovu, 28 Martie 1887.
Astă iernă umilii din aderenții fdiei ndstre 

se plângea amară asupra indiferentismului ce dom- 
nesce adl între Românii noștri cu carte delii 
orașe și dela sate cu privire la afacerile naționale.

înregistrând ti acâstă plângere noi amu re
cunoscută, că rătilu esistă în adevăru, dăr amil 
admisă : trebue să cundscemu mai întâiu isvorulu 
râului, decă voim» să’liî combateam cu sticcesii.

De ce se lățesce atâtu de tare indiferen- 
tismulu între noi? De ce atâta indolență și opor- 
tiniismu pe tote cărările?

La. întrebările aceste nu put.emiî răspunde 
mai bine și mai nemurită, deeâtii cit.ândii urmă- 
torea constatare, ce-o lace unit alții amicii alții 
nostru în corespondența sa din Ciceu, comitatuiu 
Dobecei, publicată în număriilu de eri ală „Ga
zetei Transilvaniei11:

„ Unde poporală are conducători harnici și 
conscii de chiămarea Iară, acolo jace minuni, pe 
lângă iotă serăcia ce’lit apasă“.

Acesta este o părere, ce și a câștigat.’o co- 
respondentuhî nostru nu din audite, nici din ce
tite, ci pe temeiulfi esperienței, ce a făcut’o vi- 
sit.ândiî mai multe comune din comitatuiu Sol- 
nocii-Dobeca.

Faptele vorbesciî mai viu decâtu ori ce re
clamă și, baril Domnului, mai aflâmu încă prin 
comunele ndstre sătesc! preoți și învățători har
nici, cărora nu trebue să le fiă rușine de lap
tele lorii.

Dăr în casuliî de față nu se tracteză de 
mulțumirea sufletâscă a acestora, ci de resulta- 
tele reale dobândite în folosulii poporului, de 
fructulu muncei și alu osteneleloru conducători- 
lorii lui.

Și nu numai amiculu nostru din Ciceu s’a 
convinsu, că unde conducătorii suntă buni, po
poralii face minuni, cu tdtă sărăcia lui. S’au 
convinsă înaintea lui mulțl alții, ne-amu con
vinsă și noi și se pote convinge în fiece mo- 
mentă or! și care.

Comunele, car! suntii așa de norocdse să aibă 
preoți și învățători conscii de chiămarea loru, 
progresâză, unele mai încetă, altele mai curendă, 
der progreseză spre bine și de sigură că în ase
meni comune nu se va încuiba indiferentismulu 
și indolența față cu causa bisericâscă și școlară. 
Vei întâlni însă nepăsarea și păcătoșia cu carulii 
în acele comune, cari suntă rău conduse, unde 
preotulă și dascălulă nu facă nimică spre a deș
tepta poporulă și ală îndemna la muncă și la 
fapte nobile și folositdre.

Ce urmâză de aici?
De sigură nu urmâză, că insuficiența mij- 

ldceloru materiale ar fi causa, că în cutare său 
cutare comună țăranii noștri au mai multă in- 

ferești pentru cârciumă decâtă pentru scdla lorii; 
nu urmâză nici că prigonirile și asupririle, la 
cari simtă espuși, i-aru face așa de indolențl față 
cu causa lorii școlară și bisericâscă. Din contră 
este în natura lucrului ca oinulii lipsită de mij- 
16ce să se străduiască a și agonisi avere, âr colii 
prigonită să nisuiâscă a se apăra.

Urmeză însă de aici, că sătânulu trebue să 
aibă pe cineva, care să-i premârgă cu esemplu, 
care să ’iă îndemne la muncă pentru agonisirea 
averei și la luptă în contra nedreptățiriloru, care 
să’i deștepte interesulu pentru scobi și biserică. 
Nenorocirea comunelor u, în cari s’a încuibată in
diferentismulu este dâr lipsa de conducători cari 
să-și împlinescă cu eonsciențiositat.e și cu înțe
lepciune misiunea lorii.

Der mai urmâză din tdte aceste încă unii 
lucru de mare importanță pentru cnndscerea ră
ului ce bântuie adi poporulă nostru.

Dâcă este adevărată, că țăranulă are lipsă 
de cineva, care să-lă sfătuiască și să-lă deștepte 
îndenmându-lă la fapte bune, atunci totu așa 
de adevărată este, că și preoții și învățătorii dela 
sate au lipsă de sfaturi bune și înțelepte, și ei 
trebue se aibă pe cineva, care să-i însuflețescă 
prin îndemnuri și esemple bune și să controleze 
purtarea loru, căci ar însemna a pretinde prea 
multă dela acești preoți și învățători, cari au 
crescută și s’au desvoltată în condițiuni de multe 
ori prea modeste, ca se fiă fără de scăderi.

Cine să premârgă cu esemplulu fruntașiloră 
dela sate, cine să-i deștepte și să le controleze 
faptele, decă nu conducătorii din centre, dela 
orașe ?

Când vedennî așadâr, că în cutare comună 
preotulă și învățătorulă nu hiereză nimicii și se 
cufundă cu satu cu totu în nomolulă indiferen
tismului, nu trebue ore să ne gândimă Ia ilieala, 
că dela capă să împute pescele?

Indolența rămâne indolență pe teremiilu a- 
faceriloru bisericesc! și scolat.e ea și pe acela ală 
afaceriloru politicei naționale și dâcă preotulă 
său învățătorul ii dintr’iinti satu nu va lucra ni- 
mică pentru înaintarea cnlturei poporului, de si
gură că nu se va interesa nici pentru sdrtea lui 
politică.

Decă der nu se manifestă în sîmilă popo
rului destulă interesă pentru afacerile naționale, 
causa este și rămâne lipsa său defcctuositatea 
conducerei.

Din tote resultă că indiferentismulu strică- 
ciosă în afacerile naționale, ce ne bântuie adl, 
își are sorgintea în nelucrarea său neinteresarea 
celoră din fruntea conducerei.

Din afară.
Corespondentulu diarului „Figarou a avută 

o interesantă întrevorbire cu bărbatulă de stată 
rusă br.Jontini. Acesta cjiee, că Bismarck se rdgă 
în genunchi de Rusia, ca să mârgă în Bulgaria. 
„Austria va tacă, 4'se Bismarck; Rusia este stă
până peste Orientti și eu o sprijinescu contra 
tuturora.“ Jomini dise, că decă Rusia ar urma 
acestui sfatiî, ar avea în contra ei pe Austria, 
Anglia, Italia și p6te și pe Turcia. Țarulu ob
servă cursa ce i se ’ntinde dâr nu va merge în 
Bulgaria. Ce privesce alianța celoru trei împă
rați, după cunoscutele declarațiuni ale lui Kal- 
noky, nu mai păt.e fi vorba de o reinoire a ei. 
Rusia vrea să ’și păstreze libertatea de acți
une, căci nu voesce să sufere echilibrulă euro
penii prin prâ marea influință a unei său altei 
puteri. In casulă unui răsboiu între Germania 
și Francia, Rusia va sta cu armele în mână, spre 
a interveni în momentulu potrivită, căci ea nu 
va lăsa să fiă Francia nimicită. E greu a pre
vede, care ar fi atitudinea Rusiei față cu Austria. 
Răsboiulu germano-francesu ar dura multă timpu, 
armata germană însă din causa compunerei sale 

n’ar putâ suporta răsboiuliî mai multă ca unii 
anu, și acâsta ’i unti avantagiu pentru Francia. 
Bismarck vre pacea, elă sciă că armata francesă 
e bună, der prin arta sa diplomatică voesce să’și 
mărâscă opera pe cale pacinică. Elu e îngrijatti 
de unitatea germană, este absolută necesară să 
se convingă mai întâiu de intențiunile pacinice 
ale Franciei și Rusiei, spre a’și pută îndrepta 
privirea înăuntrulă imperiului. De aceea Francia 
și Rusia trebue să ’și păstreze libertatea acțiunei 
lorii.

Noulă ministeră italiană, despre a că
rui formare amă fostă însciințați, se compune 
astfelă : D e p r e t i s la esterne, C r i s p i la interne, 
Berto 1 e-Via 1 e la răsboiu, Zanardelli la 
justițiă, Sar ac c o la lucrări publice. Ceilalți 
miniștri, afară de Robilant dela esterne, Ricotti 
dela răsboiu, Tajani dela justițiă și Genala |dela 
lucrări publice, a căroră demisiune a fostă pri
mită, rămână la departamentele loră. După cum 
comunică „Tanfulla", contele Robilant a cerută 
să iasă din personalulu diplomatică și să fiă pusă 
în disponibilitate ca generală.

Foile italiane întâmpină peste totu fdrte amical 
noulă ministeră. Chiar foile oposiționale îi pro- 
fețescă o lungă durată. Maioritatea pe care potă 
conta Crispi și Depretis va fi forte mare. Crispi 
se bucură de mari simpatii, e omă cu autoritate 
și eu influință; Zanardelli ca jurisconsultă e 
imparțialii; Saracco e o garanția, că clieltuelile 
pentru lucrările publice se voră restrînge ; Ber- 
tolă-Viale e unii escelentu administratorii, elă a 
pusă basa actualei organisațiuni a armatei.

O telegramă din Bruxela cătră „Standard" 
pretinde a sci, că trădările începute deunăcjile 
pentru formarea unei confederațiuni balcanice ară 
fi înaintată atâtu de departe, încâtu să se fi sta
bilită o înțelegere fdrte intimă între Bulgaria și 
Serbia, cuprindându-se în ea și o convențiă mi
litară. România, 4lce> se va alătura în scurtă 
timpii la acâstă alianță. O convențiime subscrisă 
formală său unii tractată nu esistă, dâr schim
bul ă de păreri făcută între Bulgaria, România 
și Serbia ar li adusă cu sine amintita înțelegere 
care, probabilă, să fi obținută încuviințarea prin
țului Bismarck și a contelui Kalnoky. Grecia 
să fi retușată a întră în acâst.ă învoială din mo
tivă că greutățile ei interne nu i-ară permite 
acăsta.

Corespondentulu din Viena ală diarului 
„Standard" comunică acestei foi, că Katkoff 
ar ti fostă amenințată că va fi omorîtă, dâcă nu 
va îndupleca pe Țarulă să primăscă proiectulă 
de co ns ti t u țiu n e, din care i s’a trimesu o 
copiă litografiată din Londra. Cu t6tă influință 
ce o are Katkoff la Țarulă, cu greu îi va da 
mâna să facă acestuia o asemenea propunere. 
Ce privesce politica lui Katkoff, din causa că
reia fusese chemată la Petersburg și de acolo la 
Țarulă, i s’a datu, se <Jice, sfatulă, să fiă mai 
moderată. Și în adevăru în timpulă din urmă 
se observă ore-care moderațiune în foile lui 
Katkoff.

Negocierile pentru convenția comercială,.
Foile din Viena vorbeau două puncte 

ale convenției veterinare, contra cărora 
au făcută obiecțiuni delegații români, der nu 
ni-aii spusă, cari anume suntă aceste puncte. 
„Unirea" din Bueuresci aruncă drecare lumină 
asupra acestoru puncte. Etă ce informațiuni 
priinesce acâstă fdiă cu privire la mersuliî discu- 
siunilortî în Viena :

„Delegații ausiro-ungarl au căutată și la întrunirea 
de acum, ca și la cele din anulă trecută, a înfățișa Ro
mânia ca făcendă parte din zona în care epizootiele 
suntă permanente și, porniți din acesta falsă punctă de 
vedere, au pretinsă a se stipula în viitărea convențiune 
măsuri cari, de faptă, ar nimici cu totulă cemerciulă de 
vite din România și deci cultura viteloră.
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Ca alte cuvinte, au căutată să capete formalii drep- 
tulO d’a face și pe viitorii, ceea ce dela 1881 îneoee 
au făcutO arbitrară, spre a opri vitele din România să 
pătrundă în Ausfro-Ungaria.

Cestiunea e d'unii interesă capitală pentru Ro 
mânia, interesă mai mare deeâlă cerealele; căci 
cerealele române se polă primi, fără neajunsuri in 
Ungaria, de vreme ce numai primindu-se, se pută 
esporta cerealele ungare, care suntă mai scumpe; pe 
când din contră, importarea de vite din România ar 
face o seriosă concurentă produseloră similare pentru că 
pe d’o parte suntă mai eftine, âr pe de alta carnea loră 
e mai bună, de vreme ce in generală vilele din România 
nu se îngrașă cu borhotă.

Se înțelege, că discuțiunile intre delegați trebue să 
fi fostă forte interesante. Delegații imperiului vecină, 
pornindă dela idea ce mai susă arătarămă, au pretinsă:

1) ca ori ce transportă de vile din România să fiă 
supusă, la fruntaria, inspecțiunei veferinariloră austro- 
ungari, cari să-)ă potă refusa, chiar decă certificatele 
veterinariloră români ar constata perfecta sănătate a vi- 
teloră ;

2) ca transporlulu să nu se facă deeâlă pe căile 
ferate, și:

3) ca vitele să nu fiă duse deeâlă la abatoriele ce 
li se voră destina.

Ori cine vede, că aceste pretențiuni însemneză a 
pune dela începută și în principiu in bănuială consta
tările veterinariloră români; însemneză a lăsa pe espor- 
tatoră >a buna grațiă a unoră funcționari streini, care 
po'ă să fiă tolă așa de puțină riguroși, cum au foslă în 
casulă lui Dinu Mocanu, acum câțl-va ani; și. în sfirșitu, 
a lua transporturiloră de vite din România folosulă d’a 
avea concurentă intre cumpărători.

In asemeni condițiuni, se înțelege de sine, că tra
tările nu puteau li lungi ; delegații români nu puteau 
primi aceste condițiuni; căci primirea loră ar fi echi 
vidată cu jertfirea unuia din cele mai însemnele interese e- 
conomice ale țării. Și informațiunile nost re ne spună, 
că n’au primită aceste condițiuni

Totuși, spre a da o nonă dovadă de bună-voința 
României pentru încheierea unei convențiuni cu Austru- 
Ungaria, delegații români au prezentată și denșii ună 
proiectă de care vomă vorbi in numărulă vliioru.»

tttdtii și Maghiarii.
Intre Cehi și Maghiari s’a încinsă o 

c6rtă înfocată din causa agitațiunei în Boemia, 
ca s6 nu se mai cumpere făină și în genere pro
ducte unguresc!. Se înțelege, că conflictulu din
tre foile din Pesta și Praga nu se mărginesce 
numai la făină, ei discuțiunea a trecut.u în do- 
meniulu politicei, ventilându-se și cestiunea dua
lismului și a federalismul ui. Focul u l’a des 
chisu „Nemzet“ contra „Polit.ik" din Praga. 
Acăsta a ripostată și acum îi vine în ajutoră și 
„Narod ni L i s t, y“, care esclamă indignată : 
„Spuneți-ne pentru Dumnezeu, d6că puteți: fă c u- 
tu-nl-a vreodată Maghiarul u vr’ună 
bine, ori d6ră nu nea strivită totdâuna de pă
rete pumnulu maghiară, fiă în treburile politice 
său economice?...“ „Să încerce numai Maghiarii, 
vomă vedă atunci, care va fi celă mai tare.11

„Pești Naplo“, la rendulu lui, deschide 
și elu foculu, împutândă Cehiloră, că cu ajuto- 
rulu Croațiloră și a celorlalți Slavi din Ungaria 
voescu să fundeze o împărăția mare slavică pe 

base federalistice. „Decă,“ cjice f6ia maghiară, 
„egemonia Slavilorft din Austria va face impo
sibilă susținerea dualismului, atunci ce va urma 
de aici? Ore unitatea imperiului? Nu, ci .tocmai 
contrarulă. Incetându pactulă dela 1867 întră 
în vigdre vechia uniune personală. Cu 
tdtâ fidelitatea ce-o avemă cătră regele nostru 
trebue să apărămu drepturile patriei ndstre și să 
facemu ț6ra ndstră independentă de rivalitatea 
stricăcidsă a patrioțiloru austriac!. “

Certa între Maghiari și Cehi a luată așa 
d^r precum, se vede, unii caracteru f6rte seriosă 
și de astădată nu suntă prospecte, că ea va în
ceta curându.

SOIRILE DILEL
Ni se anunță din Turda, că „clubulii electoralii 

alii partidei națiunale române" s’a constituită în 3 Aprilie 
în Turda, eu centrulă comitatului Turda-Arieșă.

—x—
0 n iuă ordinațiune ; ministrului honvediloră sla- 

bilesce loculă și timpelă ținerei cursului pentru instru
irea oficeriloru de glâte. Cursulă se va începe cu diua 
de 12 Aprilie st. n. 1887 in urmălorele localități din 
Ardeală: 1) BrașovO, Bistrița, Ciucsereda, Deșiu, Deva, Eli- 
sabetopole, Clușiă, Lugoșiă, Tergulă Mureșului, Sibiiu, 
Gilău, și în mai multe localități din Ungaria, intre cari: 
Budapeșta, Oradea, Sigetulă Marmației etc. 2) cu diua 
de 6 Maiă: în Deva, Ciucsereda, Făgărașiă, Clușiă, Kez- 
dioșorheiă, Tergulă Mureșului, Aiudă. — In limpulă va- 
(anțeloră școlare se va ține cursă în: Brasovă, Clușiă, 
in Secuime și în mai multe localități din Ungaria, Cursulă 
pentru călărită se va începe din 12 Aprilie stil nou 
n mai multe localități din Ungaria, er pentru Transilva
nia se va ține in Tergulă Mureșului. Cei ce s’au în 
scrisă pentru cursulă de călărită suntă avisați a se in
sinua la comanda respectivă de regimenlă pănă la 11 
I. c., mai târdiu nu se voră primi decâtă la cursulă pen
tru pedestrime. Alte cursuri pentru instruirea oliceriloră 
la glote nu se voră înființa

— x—
Epidemia de pojariî în Sibiiu începe a deveni 

mai periculosă în unele cașuri. S’a întâmplată eh'ară că 
câte unu copilă în limpă de 4 — 6 săptămâni căpăta 
băla de două ori. In Cristurulu seciiesciî și comunele 
dimprejură graseză aseim nea în mare măsură pojarulă 
intre copii. Școlile s’au imjtisă din causa acesta; dintre 
numeroșii bolnavi numai ună singură casă de reînsăne- 
toșare s’a iv,lă pănă acum.

— x—
In comuna Cigmău comitatulă Solnoc-Dobeca, a 

fostă mare incendiu la 3 Aprilie c. Focală a isbucnită 
dm casa lui Teodoră Ifranu. Venlulă a împrăștiată flă
cările și au arsă 29 case împreună cu tote clădirile 
de economia din jură. Din cei bântuiți da focă 13 inși 
suntă mai cu totulă lipsiți de avere. Numai 6 din ei au 
fostă asigurați. Paguba e socotită cam la 20,000 11. v. a.

—x—
Academia română a alesă membri corespondenți 

pe d-nii I. Calenderu pentru lucrările sale asupra drep
tului Romană, pe d. Vîrgolicl Ștefanii, pentru lu
crările sale literari, pe d. Leconte de Loni, restauratorulă 
Curții de Argeșă, și pe d. Th. Burada pentru lucrările 
sale istorice și arheologice. Vineri a fost ședință publică ; 
domnii : Ureche a cetită din istoria bisericei (o frutnăsă 
poveste populară). Hajdeu despre vorba an și Bacaloglu 
despre electricitate (nouăle descoperiri).

—x —

Certe de confinie între Austria și Rusia. Tdmna 
trecută merse o com.siurte mixtă, eonslălătore din am- 
ploiați ruși și austriacl, la frontiera ruso-audriacă in lo
calitățile mărginașe, Soeaiă, Camionca, Strumiiova, Za- 
berze, Borszov și în alte ținuturi, cari despartă guver- 
namenlele Volhyniei și ală Podoliei, cu scopă d’a reg ila, 
rectificândă la anele puncte linia fruntariei. Guvernulă 
rusescă insă n’a încuviințată rectificările făcute de acesta 
comisiune, reclamândă pe basa unei charte făcută la 
1829 ca leriloră rusescă o parte a ținutului dintre Slo- 
ninvka și Szczyruv. pilele trecute s’a resuscitată din nou 
acâstă cestiune. In curendă va merge la fața locului 
altă comisiune Jmixtă spre a rectifica definitivă aceste 
linii de fruntaria; căci în starea de ațji au adusă multă 
pabugă poporațiuniloră limitrofe, dândă chiară ansă la 
conflicte seriose între proprietarii ruși și țăranii ga- 
lițiani.

—x—
Consiliulă superioră ală Băncei austro-ungare a 

hotărită să se înființeze o filială în Oradea-tnare.
—x—

Consulatulă austro-ungară fu încunosciințată din 
partea guvernatorului generală ală Varșoviei, că (ăra- 
niloră din Galiția, cari se îndeletnieescă a merge dincolo 
de frontieră in Polonia rusescă, la munca câmpului, le 
este permisă intrarea și in aceslă ană numai pe lângă 
observarea prescriseloră ordini de pănă aci.

—x—
Doctorulă in medicină Mitrea, română de origină 

și actualmente in serviciulă guvernului Țăriloră-de-josă, 
în Atsin, insula Sumatra din India, a comandată — 
serie «Răsboiulă* — o cantitate ore-care de vină ro- 
mânescă albă și negru, în sticle, la d. luliană Oprescu. 
Comanda Iu realisată și cu totâ distanța lungă, vinulă, 
după cum arată numitulă doctoră, nu numai că a ajunsă 
în cea mai bună stare, der clima tropică d’acolo n’a 
avută nici o influență asupra calității lui. — D-sa mai 
spune, că cu ceva silință s'ar pute introduce în partea 
locului vinurile românesci, mai cu semă cele albe, cu 
multă succesă, căci celă trimisă a fostă admirată atâtă 
pentru escelentulă lui gustă, câtă și pentru calitatea sa 
d’a resisla la o mulțime de inconveniente resultăndă din 
causa transportului, și mai cu semă a climei.

—x—
D-șora Maria Kopanitsch fiica șefului stațiunei te

legrafice de aici, se va cununa la 12 Aprilie n. c. 4 ore 
p. m. în biserica evangelieă din cetate cu d-lă Ștefana 
Gencsg, secretară financiară și inspeetoră de dare reg. 
ungurescă ală comitatului Brașovă și Eăgărașă. — Feli
citările nostre!

—x—
Lui Mantov, prefectulă Rusciucului, îi merge mai 

bine. Ună consiliu de medici ce s’a ținută alaltăerl și-a 
dală părerea, că Mantov a scăpată de orl-ce periculă. 
Olicerulă bulgară, care fu asemenea rănită de ună asa
sină in Rusciucă, pe care d-nulă doctoră Severeanu Ta 
visitată Sâmbătă la Rusciucă, a fostă adusă in Bucu
rești și așezată in casa de sănătate a doctorului Seve
reanu, de cătră care i se va face o operațiune.

—x—
După cum se comunică din Atena, ministrulă-pre- 

ședinte Trikupis a presentată camerei eline ună proiectă, 
prin care, votându-se de cameră, s’ar asigura principelui 
de coronă Constantină ună apanagiu anuală de 200,000 
franci. Be lângă acestă apanagiu în monetă sunătOre se 
voră mai da principelui de coronă și două palate ca lo
cuință. Se mai (Jice, că în casulă unei absențe a regelui 
din țeră, regența i se va preda principelui clironomă.

FOILETONU.
Onorabilii.

Conferința d-lui St. VdeSCIl, ținută în s^ra de 5 Februariu 1887.
Conferențiarulă începe printr’o frumăsă glumă, cji- 

cendă, că a schimbată subeclulă. der, ad iuge d-sa, decă 
nu mă înșelă m’a luată curentulă epocei ce străbatemă.

fși propune a desfășura cestiunea acesta: nestator
nicia și pripa îndeletnicirilor ii nostre.

D-deu a făcută lumea în șese dde și în a șăptea 
s’a odihnită. Așa, celă puțină, spune Biblia. Noi omenii 
inse nu vremă să facemă acesta. Activitatea năstră în- 
boldită de curentulu progresului rău înț* lesă nu se pOle 
odihni: când nu lucrămă cu trupulu, mintea năstră nu 
stă locului, ideile o pornescă prin sfere cunoscute și ne
cunoscute.

S’ar părea, la prima vedere, că aceslă grăbnieiă 
e ună semnă de progresă. Lucrulă însă nu stă aslfelă. 
Nimică nu se face temeinică și răulă e cu atâta mai 
mare cu câtă a cuprindă pe toți, chiar pe aceia, cari ar 
trebui să aibă minte pentru întrâga țeră.

Vremă să le facemă Iote cum ne trăsnește prin 
minte; vremă să schirnbămă legile, socotindă câ vomu 
vindeca relele sociale, fără a gândi mai departe că astu- 
pămă o rană, care dă naștere alteia și mergemă așa 
din rană in rană, fără a face nici o îmbunătățire.

Toți vremă să fimă mari, să ni se dică: marele 
patriotă, marele istorică, marele poetă, ele., insă nimeni 
nu lucrâză cu statorniciă pentru acesta.

In litere, arte, sciințe, ne aruncămă în notă, socotind 
că grăbnicia și inspirația fugitivă va înlocui o muncă se

riosă său o lipsă de aptitudine Și acestă grăbnieiă se 
începe dela capătulă vieții. învățătura se lace in pripă 
și de sigură că n’are temeiu Adesea vedemă tineri de 
21 de ani presentându-se cu mai multe titluri de doc
tori și lieențiațl.

Conleretițiarulă povestesce relativă la acesta o a- 
necdotă. Pe vremea când Manolache Costache era mi
nistru, se presentâ la densulă ună tinără să ceră ună 
postă și îi arătă ună sulă grosă de diplome. Ministrulă, 
după ce le vădu, îi răspunse cil ună zimbetă ironică:

>Una, d-le! una și bună*.
Așa și cu averile. Părinții noștri și le-au agonisită 

eu răbdare și cu cinste și erau temeinice. Acji toți caută 
să facă averi repede și când drumulă drepiă nu duce 
lesne unde voră, alârgă pe calea piedișă, la falimente, 
dăcă suntă negustori. Și li se permite să înșele, pentru 
că înșelă după legi.... legi făcute și ele Iotă în pripă. 
Dâmă zoru să facemă societăți pe acțiuni și când colo... 
sfîrșescu ca „Prevederea».

Căsătoriile se facă tolă în pripă. Tinerii, roși fârte 
de timpuriu de relele unei vieți destrăbălate și ruinătăre, 
caută o retragere tihni’ă în căsătoria. Prea puțini se 
însoră de dragoste. Cei mai mulți o facă din calculă și 
lucrulă merge de grabă. „Câtă destre are? se întrebă, 
„și, dăeă răspunsulă e muițămitoră, tocmela începe in 
„cinci vorbe și tergulă se face in două și astfelă preli- 
„minările fericirei casnice se iscălescă de olicerulă slărei 
„civile Iotă cu atâta grabă și tolă cu același condeiu, cu 
„care iscălesce ună biletă pentru înmormântare11.

Adi în cele mai multe cașuri nu se însOră Scarlală 
cu Maria de pildă, ci binaua cutare cu epoletulă cutare; 

moșia cutare cu funcția cutare, său banii ghiață cu litlulă 
cutare șt așa mai departe.

Resultatulă e că peste câteva luni, președintele tri
bunalului iscălesce hotărîrea de divorță

Decă acesta e căsătoria, se înțelege ce va fi familia, 
basa societății și deci ce va ti societatea.

Nu trebue pentru tdte acestea să acusămă institu
țiile, căci, decă alergândă, ne impedicămă; vorbindă pri
pită, ne ’ncurcămă la limbă; mâncândă repede, ne ine- 
cămă, — nu suntă de vină piciârele, limba, ori gura. 
Totă așa noi, cari vorbimă repede seu mâncămă pripită, 
suntemă de vină. Mâcară că suntă unii ce mâncă „în 
pripită colectivitate11 și nu se înâcă.

In statele constituționale, toți se ridică în potriva 
erarchiei. Scriitorulă vră să devie șefă de masă; șe- 
lulă de masă, directorii; directorulă, ministru; âr acesta 
ar vră ca legile să fie făcute așa încâtă elă să rămâe 
până la morte țintuită pe fotoliulă său.

Grăbnicia a dată nascere unei bresle, care consti- 
tuesce așa cjisele omidă constituționale, brăsla venătoriloru 
de slujbe grase. Ei au adusă cumulul I, acâstă bolă așa 
de rea a societâțiloră democratice. Omenii aceia soco- 
leseă că dâcă după legi avemă drepturi la orl-ce funcții 
le și putemă ocupa cu demnitate pe tăie.

împrejurările din urmă au adusă susă ce era josă 
și au dată josă ce era susă. Aceslă lucru e firescă și 
nu putemă opri ridicarea celoră ce merită; dăr a dală 
nascere la o sumă de ambițiuni, la dorința d’a fi totă 
mai susă decâtă suntemă și, ce e mai rău, deeâlă ni
se cade.

In vremea giubeleloră par’că totă se ascundeau
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Din comitatulu Făgărașului. La finea anului tre
cuta apăru în fâia nâslră cu subscrierea >01teanulă“ o 
corespondență, cu privire la alegerea de membrii în co- 
misiunea municipală din cerculă electorală V.-Recea. 
„Olteanulă< susținuse, că d-lă vice-comite Grămoiu n’a 
fostă alesă intre membrii comisiunei municipale, din causă 
că și-ar fi perdută auctoritatea și încrederea alegători
loră săi.

In privința acesta nf-a trimisă din Vaida-Recea d-lă 
preotă și învățătoră Arscniu P. Bunea ună răspunsă, pe 
care insă, fiindă prea lungă și de interesă mai multă 
privată, nu l’amă putută publica. I) lă Bunea se declară 
cu lotulă in contra celoră susținute de »Oileanulă“ și 
susține, că d lă vice-comite Grămoiu, precum în trecută, 
așa și acum se bucură de deplină încredere înaintea 
alegâioriloră din V. Recea; âr causa nealegerei sale cu 
ocasiunea acesta o alribue d-lă Bunea mai virtosă im- 
prejurărei, că alegătorii au tostă duși in rătăcire de alții. 
Presupuindă adecă, că d-lă Grămoiu ar avă volă in con- 
gregațiune in puterea oficiului, au crecjută că ar fi su
perfluă alegerea lui. De altă parte, d-lă Bunea, con
ducătorii din V.-Recea au făcută să se votize pentru d-lă 
Dejenariu, vrendă a se conforma voinței inteligenței din 
Făgărașă, despre care atlară, că ar fi deciși a nu reco
manda intre candidați pe nici ună amploiată. Faptă 
frumosă de solidaritate a fostă acesta, declară d. Bunea, 
der nu o stirpire a increderei alegătoriloră față cu d-lă 
Grămoiu.—Faptulă insă, că d-lă vice-comite Grămoiu a 
stăruită să se anuleze actulă electorală nu prea vorbesce 
pentru părerile desvoltate de d lă Bunea.

Federațiunea balcanică.
.Gazeta Moscvei" (jice, că ore-când s’a vorbită 

multă la Berlină despre federațiunea țăriloră slave din 
peninsula balcanică. S’au făcută chiar planurile de ac
țiune spre a se sci cum va lucra acâstă federațiune în 
casă de răsboiă contra Rusiei:

.Două alternative se polă înlempla: Turcia va fi 
seu in partea Rusiei seu in contra Rusiei. In casu'.ă 
d’inlăiu valorea cooperării federațiunii va fi forte indoiosă; 
der in casulă ală doilea lucruiă se schimbă, pentru că 
Rusia n’ar avea libertatea mișcăriloră sale și forțele ei 
ară fi împrăștiate căci ar fi nevoilă să’șl apere costele 
Mărei negre“

♦ Gazeta observă apoi că, pe limpulă prințului Ale
xandru, Englilera voia să ia ună portă bulgară pe Ma
rea neagră. Atunci era vorba de Burgasă; acuma se 
vorbesce de Varna. Se gâudescă ore seu nu Englesii la 
acăstă achisițiune? Asta’i altă cestiunel Der nu e mai 
puțină adevărată, că cei din Viena se silescă să întindă 
Engliteri acăstă momeală."

„Există alianța italo-austro-germană. Cei ce facă 
parte din acăstă ligă defensivă și ofensivă vorbescă de 
iubirea loră de pace și în același timpă găsescă mijlo- 
culă d’a răspândi vestea despre alțl aliațl noi, fără să 
se preocupe de restulă Europei."

Convocare.
Deorece mișcările electorale in tdlă țăra suntă în 

curgere, subscrișii în conțelegere cu mai mulțl alegători 
au aflată de consultă ca pentru pregătirea agendeloră 
referitâre la alegere și alegeiea delegațiloră la conferința 
generală ținândă în loculă destinată de eătră comitetulă 
centrală, să concheme pe alegătorii români din cercurile 
electorale Reginulă-Săseseă și Gernesig la o consultare 
prealabilă, care se va țină în Reginulă Săsescu la 21

Aprilie st. n. a. c. la 2 6re p. m. în cancelaria primă- 
subscrisului, său după împrejurări într’unăallă locală spre 
acestă scopă alesă.

Suntă rugați deci toți alegătorii din aceste două 
cercuri și cu deosebire inteligența a se presenta pe tjiua 
amintită în numără câtă de mare.

S.-Reginu, în 31 Martie st. n. 1887.
In numele clubului alegătoriloră români:

P. Barbu, Dr. Absolon Todea. B. Jiațiu

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

VIENA, 9 Aprilie. — Loct. feldin. contele 
Paar, ânteiulu adjutantu generalii alu împăratu
lui, a primită ună lungă raportă alu lui Stoilov, 
care se pare a fi mulțumită despre comunicările 
primite.

CONSTANTINOPOLtf, 9 Aprilie. — Riza- 
bey a renunțată la speranța d’a aduce o împă
ciuire a partideloru bulgare.

PETERSBURGtT, 9 Aprilie. — După sciii 
private, eri a începută procesulu contra partici- 
patoriloră la atentatulu dela 13 Martie. La per
tractare s’au chemată și 6menl de încredere din
tre nobili și burgezi.

DIVERSE.
Este a se considera ca Bulgară principele Ale- 

sandru? Judecătoria de Varna a fostă silită dilele a- 
ceslea a aduce din nou o sentință, că este ori nu este 
a se considera ca cetățână bulgară principele Alesandru? 
Domnit dela judecătoria din Varna au declarată după o 
lungă conferință, că ei nu suntă competenți. In urma 
acesteia va fi de lipsă, ca o judecătoria de apelațiă să se 
pronunță asupra eestiunei acesteia. E vorba de unu procesă 
privată ală unui architeetă germană, ce are o preten- 
țiune de vre-o căte-va mii de franci, rămase dela clă
direa unui paiață princiară lângă Varna. Archileetulă 
are a se line in Iotă cagulă de regența bulgară, căci 
precum sciută este, acesta a cumpărată lâte bunurile prin
cipelui Alesandru, așa incâtă principele astăijî nu mai 
are nici ună bună în Bulgaria. Achitectulă de sigură 
va primi în curendă pretențiunea sa, mai interesantă e 
insă sentința judecătoriiloră despre cetățenia bulgară a 
principelui Alesandru. l’e timpulă guvernării sale prin
cipele a vorbită în acțiuni olicidse de „patria nâslră bul
gară", ba esislă scrisori, în care principele se folosea de 
cspresiunea: »Eu ca Bulgară....* £r dâcă principele Ale
sandru, când a primită corona Bulgariei, nu a renunțată 
cu desăvârșire la cetățenia germană, totuși ar esista mo
tive, ca cu lâle espresiunile făcute de elă să fiă consi
derată de Germană. O ast-felă de sentință nu e însă 
pe placulă Bulgariloră, căci sute de mii, decă nu milione, 
consideră pe principele Alesandru dreptă domnitorulă le
gitimă, căci abdicarea lui impusă de Rusia precum și 
noplea dela 21 Augustă au puține motive a fi judecate 
ca îndreptățite.

Ună accidentă sângerosu — (liarulă >W. allg. 
Zfg.“ comunică urinăiorele: Intr'ună cupeu alo trenului 
ce mergea dela Viena spre Budapesta se aflau mai di 
lele trecute următâre'e persâne: o mamă, două dame 
frumușele, fiicele ei, doi tineri, și ună altă călătorii mo
destă, Mama durinea liniștită, precum să cuvine unei 
mame bine crescute, cele patru tinere persone purtau o 
conversația forte animată. Celălaltă modestă călătoră 

cerca într’ună colță a imita pe mama, ținândă între ge
nunchi o sticlă mare. Fără de veste se schimbă sita- 
ațiunea. Tinerele dame deveniră seriâse, fețele loră aci 
se ’nroșiau ca para focului, aci se ’ngălbinâu. Tinerii 
le întrebară îngrijațl, dâcă li s’a făcută rău, și se oferâu 
a deschide ferâstra, oferâu apă de colonia și alte mij- 
lâce pentru liniștire, la care însă căpătau răspunsuri re- 
fnsălure.

De odată una dintre dame, cu ună țipetă de du
rere și de spaimă, sare de pe loculă unde ședea, și se 
repede la mama, care tocmai se deșteptă din somnă. 
Ii șoptesce ceva la ureche, și mama deveni forte îngri- 
jată. Tinerii suntă in perplexitate, se silescă a fi dis- 
creți și se uită pe ferăstră afară, se vâdă dâcă mai este 
multă pănă la o stațiune. — „Conductoră deschide 
ușa!« strigă mama și într’o clipă dispărură damele în 
stațiune. Sgomotulă ce-lă făcură damele deșteptă din 
colțulă cupeului și pe modestulă călătoră, care deodată 
începu să strige cu o voce aprâpe plângătore: „Ah, 
lipitorile mele! Ml-au fugită, am rămasă păgubașăl" 
Aucjindă tinerii acâsla, îndată fură lămuriți despre situ- 
ațiune. Modestulă călătoră era ună bărbieră dela sată, 
care ducea acasă în sticlă acele lipitori. Capaeulă dela 
sticlă cătjuse josă prin sguduirea vagonului. Ființele se- 
tose de sânge eșiseră din sticlă tirându-se prin vagonă 
in recunâscere și alegându-șl pe cele două tinere dame 
ca victime, care trebuiră a’șl jerfi ceva din sângele loră.

îngropată de viă. — La 20 ale lunei curente, pe 
la orele 11 diminâța, mai multe femei și mai mulțl băr
bați din sătulă Bogdănescî, comuna Cucuteni, jud. Iași, 
s’au dusă la o lutăriă din Dărjeni ca să ia Iută și cum 
săpau cu toții lutulă s’a risipită malulă și au cuprinsă 
pe femeile Maria I). S'răchinariu, Zoița C. Zară și Ca- 
tincaT. Moga. Cu ajutorulă celorlalți ce erau de față s’au 
scosă cele două din urmă, numai puțină contusionate, 
ear Maria Slrăchinariu fu scOsă mortă.

Superstițiunile. — Ună faptă curiosă s’a petrecută 
in cotuna Mânzătesel, comuna Bosia, plasa Braniștea, 
jud. lași. Locuitorulă Costache Pârlogă, în țjiua de 13 
Martie a. c. întorcându-se cu soția sa Zoița dela câr
ciumă unde beuseră împreună, a scosă tote lucrurile 
gospodăriei sale afară și a dată apoi focă acoperemân- 
tulni casei, spunândă femeei, că casa loră are pe necu- 
ratulăi și că decă nu i-a spusă până acuma, a fost ca 
ea să nu se sparie, asigurându-o insă că are să facă 
casa din nou.

0 epistolă de amoru. — IWmna Bărbier, o fru- 
tnosâ și avută parisiană, era de multă timpă în relați- 
uni intime cu ună june oficeră de cavaleriă. La 10 
Martie, d. Bărbier surprinse pe soția lui in momentulă 
când arun>â într’o cutiă de scrisori o epistolă, ce scri
sese amantului său. Gelosulă soță, uitându-se furiosă 
la neeredinciosa sa soțiă, ii dise mâniosă : „Să scil că 
mă ducă d’a drepiulă la biuroulă centrală ală poștei și 
îndată ce se va deșerta cutia, voia reclama scrisorea ta. 
Abia că d. Bărbier plecase, apucândă spre casa poștei, 
soția lui intră la o magasiă și cumpără două litre de 
spirtă pe care-lă turnă în cutia serisoriloră, după acâsta 
aprinse ună chibrită ce’l aruncă înflăcărată în acea cu
tia și fugi repede. Insă ună birlașă, ascunsă sub pârla 
unei case vecine, observă totă acestă procedură și se 
grăbi a alarma celui mai apropiată postă de polițiă. 
I’ână s’aducă ună lăcătuși și pănă să spargă cutia, tâtă 
corespondința ajunsese pradă (lacăriloră. Poliția a des
coperită pe făptuitorea și dâmna Bărbier va avea acum 
a se justifica înaintea tribunalului.

Editoră: Iacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșianu

patimile sub acele haine largi, dâr adi haina e strimtă, 
mintea e strimtă, numai conșciința e largă... In vremea 
vechiă prin haine se deosibiau âmenii unii de alții, adi 
poți lua prea bine pe ună fecioră dreptă ministru și pe 
ună ministru ori deputată dreptă ună fecioră de casă 
mare, Jn vremea vechiă aceluia ce nu’și purta portulă, 
i se ijicea să umblă tiptilă și adi tiptilulă a trecută in 
morală și politică.

AiJI, prin electricitate, poți să minți ori câtă fără 
a roși, căci obrazulă nu se vede. Drumulă de fieră ne 
înlesnesce a face acjt ici o mișeliă și mâne să puteină fi 
în altă parte ca să (acemă una mai bocănă.

Ac}>, înșelăciunea se chiamă dibăciă ; hoția îndemâ
nare ; viclenia diplomația; trădarea îndrăsnâlă.

Astfelă turbarea d'a nu fi ce puternă fi, cuprinde 
pe toți și în acestă luptă pentru a ajunge cu ori ce chip, 
nu ne uifămă la mijlâce, țelulă ne orbesce. Adesea fă- 
cândă sărituri prâ mari, ajungemă dincolo de țelă. Nu 
e vorbă; meritulă se ridică și elă der dâcă acesta întră 
pe pâtra cea mare o sumă nenumărată de nemerito.și în 
tră pe ferestre și ajungă susă plutescă, pentru că apa îi du e.

Totă printre aceștia găsimă și o seamă de pedanți 
cari, dâcă inlâmplarea ia aruncată pe ună fotoliu ceva 
mai înaltă, credă că polă preface totulă cum le trăsnesce 
prin capă.

Așa se tjice că într’o țâră constituțională, unulă 
din aceștia, între altele propune a se face ună cântară 
pentru capacitate și resultatulă sâ se scrie într’o condică 
cu multe rubrice de ce e bună fiă-care. De pildă, la 
unulă popă, la altulă dascălă și așa mai încolo.

Celă mai bună lucru de făcută în astă privință 

ar fi sâ se facă fiă-care alegâtoră sâ pricâpă ce misiune 
are și ce trebue să facă în adevără cu acea cartă care 
i se dă; pentru că nu ajunșii potă să judece capacită
țile unora și altora.

Totă așa vetjl pe diferiți înregistratori, său soco
titori de cifre, făcendă lucruri de cari nu suntă de locu 
capabili. Să nu uite însă vorba Românului: alta e car 
tea și alta e mintea.

Acești ajunși au adusă o zăpăceală fârte mare. 
Țăranulă fuge dela plugă spre a se face slujbașă, bo- 
iangiulu se tace ipistată; băieții jupâneseloră fugă dela 
meșteșugă și slugărescă pe la ajunși, că dor s’oră a- 
junge și ei; advocatulă fuge dela judecătoria de pace 
și se face gazetară, calendariștii scriu tragedii; ele. ele., 
incâiă totulă a devenită un adevărată turnă ală babilonului.

Omulă în de obște se măgulesce a fi lăudata în
tr’ună lucru, în care nu se pricepe câtuși de puțină. Și 
de aceea, fără să ție socotâlă de vorbele unui bielă în
vățată veehiu, că pentru o singură meseriă nu e de a- 
junsă viâța, ii vedemă pe ajunși și doctori, și advoeați. 
și profesori, și deputați și decă s’ar putâ și senatori în 
același timpă.

Dâcă ne amă mărgini zădărnicia și aniă rămână în 
cerculă consciințeloră și puleriloră nâslre, de sigură că 
ne ară stima sinceră semenii noșfrii, și țâra ar avâ ună 
profită reală. Insă nu e așa. Cei mai mulți se țină 
de macsima: .Sehimbă-țl loculă, ca să-ți schimbi no- 
roculă."

Pesimiștii desperă în găsirea leacului, der ceilalți 
nu trebue să ne luămă după ei. Leaculă stă în acâsta: 
statornicia în principiile bune. Pentru acâsta trebue 

să ne ferimă de bâlă, depărlândă împrejurările ce o 
polă produce, adecă să muneimă seriosă, să luămă to
tulă dela lemeliă și numai așa di cu <ji, ană cu ană, în 
continuu, răușimă; dâr cu prefaceri nechibzuite și legi 
pripite nu vomă face nimică. Progresulă e stânjenită 
de capetele gâle, cari, — tocmai pentru că suntă gole, 
— plutescă pe d’asupîa,

Se ne ferimă a lua îndrăsnela dreptă talentă și 
încăpăținarea dreptă sciință.

Conferențiarulă declară la sfârșită că, după cum 
ună colegă ală d sale a voită să răsbune cuventulă pa
tria, totă așa și d-sa vrea să răsbune cuvântulă onâre, 
onorabilă. Celă dinleiu însă a arătată partea seriâsă ; 
d. conferențiară insă ni-a pusă în vedere tocmai partea 
ridiculă a lucrului, căeî ridendo castigat mores. (riijândă 
pedepsesce moravurile). In adevără tâte tipurile ce ni 
le-a trecută pe dinainte suntă de aceia, pe cari îi nu- 
mimă onorabili. Acestă nume s’a întinsă și la alte ti
puri mai interiore. Așa d sa în comedia-i Hagi-Bina 
pune pe ună epistată, care vine să aducă o citația la 
ună neguțătoră și intrândă în odaiă nu găsesce pe ni
meni .și vede tutunulă pe masă. Îndată începe să în
dese în busunare. Negustorulă înlrândă pe ușă și vă- 
dendu-lu. ii cjise numai: — „Da ce faci, onorabile ?...<

Din nenorocire, ori câtă suntă de ridicull și de 
rău-făcătorl onorabilii, âmenii se supună loră, fiindă că 
suntă îndrăsnețl și îndemănaiicl pănă a-șl însuși drep- 
lulă de a porunci în numele civilisației și ală libertății. 
Deci la luptă cu toții ca să scăpămă de acestă soiu de 
onorabili!

(•România.") Gkeorghe dela Plevna,
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OurauJa la bursa 4c Vlsni Hiarsa <Ie Ituciiresi*!.
din 7 Aprilie st. n. 1887

Rentă de aură 5“/0 . . . 101 20 1 Bonuri croato-slavone . . 104.50
Rentă de hârtii b',la . . 8815 Despăgubire p. dijma de 
împrumutul^ căilorit ferate

ungare........................  150 75
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) .

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

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

Bonuri
Bonuri
Bonuri

mișfl
Bonuri cu el. de Jsortare 104 50
Bonuri rurale transilvane 104 50

Cursutu pieței Brașovu
•Jir 8 Aprilie st. n. 1887

. . 98.30 
căi- 
ung.

. . 127 20 
cii- 
ung.

. .116 — 

. . 104 50
I 
irurale ungare

cu cl. de sortare 1C4.50 ' 
rurale Banat-Ti-
.............................. 104.50

vinii ung............................ 98.75
împrumutul!! cu premiu

ung..................................  123 82
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.75 
Renta de hărtiă austriacă 80 70 
Renta de arg. austr. . . 8190
Renta de aură austr. . . 112 15 
Losurile din 1860 . . . 133.25
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................877.—
Act. băncel de credită ung. 286.— 
Act. băncel de credită austr.281.— 
Argintulă —.

împărătesei 
Napoleon-d’orI
Mărci 100 imp. germ. . . 62 55 
Londra IO Livres sterlinge 127 50

Galbiul
..................5.99
. . . . 10.08

FARMACIA

Cola oficială dela 26 Marlie st. v. 1887.

Cump. vend.
Renta română k5°0). 90 ■/, 9i’/*
Renta rom. amort. (5"/0) 95— 95*/a

> c-onvert. (.6°/0) Hi',a 85 -
îrnpr. oraș. Buc. ț20 fr.) 34— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . 102— 102*/a

> >> >> (5°/o) • 85*/* 86-
9 » urban (7°/0) . 98— 98*/a
> • . (6°/0> . 90*/a 91*/a
> , . > (5°A^ • 81’/* 82*/a

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

< > • Națională — —
zXură contra bilete de bancă . . 17.01 18.—
Bancnote auslriace contra aură. . 2.— 2.02

Viena, Singerstrasss 15

• Pilule uni- 
in faptă nu 
cașuri efec- 

In cașurile cele mai eerbicdse, la cari multe alte me
dicamente s'au întrebuințată inzadaril, s’a dobendilă c-u aci ste pilule de ne
numărate ori și după urni scurtă timpii deplină însănătoșare. 1 cutidră cu 
15 pilule 21 ci-., f sulă cu 6 cuiidre 1 II. 5 cr., la Irimileti nefiancate cil 
rambursa l II. 10 cr.

Trimițendu-se prețulu 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 fl. 20 cr., 10 suluri 
9 fl. 20 cr. (Mai puțin de unu suin nu se pote trimite.

Au incursu o mulțime de scrisori, prin rari consumătoiii acestoru 
pilule mulțămescii pentru redobândirea sănătății loră după cele mai diferite 
și grele bole. Ori-cine a făcută oiată încercare, recomanda acest ti medi
camentă mai departe.

Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite 
versate, merita cu totu drept ulii numirea din urmă, de ore ce 
esistă aprope nici o bolă, la care nu ar fi probată în mii de 
lulă loră miraculosă.

Reproducemu aci câteva dintre multele scrisori 
de muitămită.

7

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

adevărată minune, ele nu suntu ca alte așa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajuta întru adeveru 
aprope la tute balele. Din pilulele, ce-am fustă co
mandată la Pascî, am împărțită cele mai multe la a- 
micl și cunoscut! și au folosită la toți, chiar și persone 
de o etate mai mare și cu diferite bule și defecte an 
dobândită prin ele, deși nu perfectă sănătate, der to
tuși o îmbunătățire însuniiată, și vocscfl a urma cu 
întrebuințarea loră. Te rog dar a-uii 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 mulțumită.

Martin Dcnti n^er.

Bcga Szt-Gyvrgy 1G Fcbruariu 1S82.
Onorate Domnule! Nn Ve potuespiima in des

tulă cordiala mea mulțumită pentru pilulele D-v. de 
dre-ce pre lângă ajutorii hi lui D-deti, cousorta mea 
care deja ani îndelungați au suferită de mi sere re, s’a 
vindecată prin pilulele D-v., și cu iote că și acum 
trebue d n când iu când se întrebuințeze din elo, to
tuși sănătatea ei s’au îmbunătățită întru atâta, in cală

vindecarea
1 burcă-

Balsam contra dcgerăturci de I. Pser- 
liofer. de mulți ani recunoscută ca 
celă mai sigurii remediu contra su- 
ferințeloră de degerătnră de totu 
felul0 , precum și spre 
ranelonl învechite etc.
neiă 40 cr.

Balsam contra gtișiloru, remediu de 
încredere spre lecuiroa umllături- 
loră la gătii. 1 flai-onă 40 cr.

Esscnța de violă, (Picaturi de Pragai) 
contra
tuirei rele și greulătiloră de totu 
felulă, 
lentă.

Suculă - Spifzwegericb, medicamentă 
de casă în genere cunoscută și ex
celentă contra catarului, regușelei 
și a tusei etc. 1 sticluță 50 cr.

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

Lichiorfi din burueni de Alpî dela 
W. O. Bernhard. 1 butelia 2 II. 
60 cr-, */a butelia 1 fl. 40 cr.

Esență pentru ochi de Romershau-

stomacului slrbatu, a inis-

unD remediu de casă esce- 
1 flaconO 20 or.

Bancnote românesc! .... Cump. 8.48 Vând. 8 50

Argint ronrânes< . . • 8.44 . 8.48

Napoleon d’orl.......................... » 10.04 • 10 07*/a

Lire lurcescl.................................... » 11.41 » 11.44

Imperiali................................... » 10.41 » 10.44

Galbeni....................................... » 5 94 » 5.98

Scrisurile fonc. >Albina» 6°/0 . » 101.— » 102.- -

!> * » fi’/o • » 98.— » 99.—
Ruble Rusesci................................» 112.— » 113.—

Discontulă ... • 7— 10°/8 pe ană.
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I. Pser-

Cancelaria Negruțiu
în (îJi erla — Sz.- Ujvâi•

se voru procura la

Tipografia ALEXI, Brașovă.

„Furnica,Albina/

cu prețuri urcatele cumperi și

pole se-și vedă de tute ocupați a nile ei cu vioiciune 
juvenală. Acesta a mea mulțămită V<* rogti a o în
trebuința spre binele tiituroru celoră cari suferă, și 
Ve rogu totodată, ca se mi trimiteți din nou 2 suluri 
pilule și 2 bucăți săpiuiu chinezesc. — Cu deosebită 
stimă supusă Alois Novak piiinu-giădinaru.

Stimate Do mu 11 Io ! Presupunoiidu , câ tote me
dicamentele D-tah* voru fi așa de bune, ca ren unii- 
tutu balsam u contra d e g e r â 1 u r i I o r u , care 
in familia mea a fTu-ntă unu sfir.șilă grabnica la mai 
multe umflături de degcrăiură, in’am dec să pe lângă 
tută neîncrederea inea in așa nuu ițele mijloce univer
sale de lecuire, a lua refugiu Iu la pihilile cură ți turc 
de sânge ale D-lale, ca prin ajutoruIn accstoru 111 icî 
globulețe se bombardezu la ei no rr ho idei o, de car! su
feră de ani îndelungați. Nu esiteză de Iacă a Ve măr
turisi acum, că suferința ni ca învechită du pe o între
buințare de 4 sept e mă ui a iiicotală cu totulu, și că 
recomandă aceste pilule în ccrculu cunnsciiițelom mele 
cu cehi mai mare zclu. Nn am ni mică în contra și 
decă vei face întrebuințare în publică de aceste ale 
mole șiro, in»? târâi de siibseninarea 1110a.

Vieiia, 20 Februarie 1881.
Cu înaltă stimă <*.

sen, 1 butelii*. 2 II. 50 cr. 
telia 1 II. 50 cr.

Bonnul ă. de Taiuichiiiin de 
hoj'er. de unii șiră de ani recunos
cută de medici ca cea mai bună 
dintre tote remediile pentru eres 
cerea pfimlui. lină borcană ele
ganții adjustată 2 II.

Piaștrii universal ii de prof. Steudel, 
la rarie din lovitură și inpiinsu, 
la Iotă felurii de bube rele și la 
umflături învechite, ce se spargă 
periodicii la piciore, la degetă, la 
rănile și aprinderile de țițe și la 
multe alte suferințe de. acestil soiă, 
s’a probată de multe ori. 1 bur- 
caml 50 er.

Sare universală de curățenia de A. 
W. Bulrich. linii remediu de casă 
escelentă contra luturorO urmări- 
loru digestiunei stricate precum: 
durere de capă, ntnețelă, cârcei la 
stomac bă, acreală în gătii, sufe
rințe baemoroidale. constipațiune 
etc. 1 pachet 0 1 fl.

Franzbrantwein 1 buteliă 60 cr. 
Praf# contra asudării piciorelorfi, 1 

Cutiă 50 er.

Medicamente Homeopatice de totu felulii se află 
totdesina gata.

Afară de preparatele aci numite se mai albi tote specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin tote diarele austriece, și la casă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla in deposiltl, 
cerere cu promptitudine și câtă se pole de ellină.

Trimiterile prin poștă să efectuăză iute, decă se tri
mite prețuia înainte, seu cu rambursa.

Trimițendu-se prețnlu înainte, (mai bine prin man
dată poștalii) este porto poștalii cu miliții mai eftinii, 
decâtu lâ trimiteri cu rambursa. 10-12
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înstitutelora de credită și economii

<Avisu a-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sg 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și minierii de pe 
fâșia sub care au primită c|ia,rultl nostru până acuma.

Domnii ce se abonâză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu-itu și să arate și postaultimă.

Dăcă se iveseă iregularități la primirea 4*arubii onor, abonați 
suntiî rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTli. „GAZ. 1RANSU


