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Brașovâ, 31 Octomvre 1887.
Nu e <ji lăsată de Dumnezeu, ca să nu ce- 

tiiuu în foile Unguriloră dela putere, că stătu 
mai liberală și mai dreptu față cu poporele sile, 
ca celă guvernată de Tisza Kalmtin, nici că se 
mai află pe totă rotogolulă pământului; nu trece 
o singură ocasiune, câtă de neînsemnată ar fi, ca 
să nu strige în gura mare, că Ungurii suntă 
purtătorii civilisațiunei și că aici la hotarele 0 
rientului ei au întemeiată, organisată și conso 
lidatu ună stată ală dreptului și ală culturei, 
care ține pasă cu statele înaintate ale Occiden
tului.

Dâcă, înt-.ându în vorbă cu acești copii răs- 
fățațl ai regimului ungurescă, le adresezi între
barea, că 6re cum se p6te întempla, că într’ună 
stată, cum pretindă ei, atâtă de dreptă și de 
liberală față cu poporele sale, astăzi nu mai 
p6te încăpâ nici unu Română într’o funcțiune 
publică, îți răspundă cu fruntea încrețită: Vina 
loru este, de ce nu învață „limba statului ?1‘

Să lăsămă ună momente cestiunea drep
tului de limbă in suspenso și să cercetămă, decă 
în adevără necunoscința liinbci statului este causa, 
că nu se mai pote împărtăși nici ună Română 
de dreptatea și de liberalismulă, care se pretinde 
că se revarsă cu profusiune asupra popcrațiunei 
statului ?

Suntă o mulțime de Români bine instruițl, 
bine calificați și apți în tăte privințele de a o- 
cupa funcțiuni publice și cari pe lângă tdte a- 
ceste aptitudini cunoscă perfectă limba maghiară; 
de ce nu mai potă străbate aceștia de dr6ia can- 
didațiloră unguri, botezați și nebotezați, la câte 
ună postă fiă câtă de neînsemnată ?

Cum vine că astăzi și cei mai muncitori, 
mai diligenți și mai așezați amploiați de națio
nalitate română, cari ocupă ici colo nisce func 
țiuni fărte modeste la administrația, pe la jude
cătorii, pe la oficiile poștale etc. suntă prigoniți, 
maltratați și delâturați în modulă celă mai neu
mană, rămâindă pe strade cu familii grele și tre- 
buindă de desperare să ia lumea în capă ?

Vomă aduce unele esemple din cele mai re
cente, ca să nu ni se ijică, că susținemu nisce 
lucruri neadevărate.

In comitatulu Sălagiului, în comuna Goros- 
lăulă mare de lângă Some.șă, a fostă alesă la 
1884 ună notară de cercă de naționalitate ro
mână. Patru ani de (jile acestă notară și-a îtn 
plinită îndatoririle sale spre mulțămirea generală 
a poporațiunei cercului său, dovedindă în tdte 
privințele aptitudinea sa și avăndă cea mai bună 
calificațiune. Elă era însă alesă numai provi- 
soră în loculă unuia, care a fostă destituită pen
tru neregularități în oficiu, și în 24 Octomvre 
anulă curentă avea să fiâ după lege noua ale
gere pentru ocuparea definitivă a acestui postă.

Ce se întâmplă însă? Acestă bravă și con- 
sciențiosă notară română nici n’a mai fostă pusă 
în candidațiă de cătră fisolgăbirăulă de acolo și 
acesta nu sa sfiită a anunța, ca președinte ală 
comisiunei, că dedrece notarulă este de origine ro
mână, n’a mai putută fi pusă în candidațiă.

Și fiindă vorba odată de naționalitate ca 
causă de împedecare, credeți că în loculă lui s’a 
candidată ună Ungurii? Nici pomenire, voini- 
cosulă solgăbirău a aflată cu cale a deschide ca
riera unui Evreu, care trece înaintea lui de pa
triotă și 3 cărui origine nu mai formdză atji nici 
unu impedimentu.

Vătjendu alegătorii aceste miserabile uneltiri 
ale solgăbirăului, s’au indignată și s’au mâhnită 
în așa măsură, încâtă n’au mai voită să ia parte 
la alegere și protestândă au părăsită sala. Numai 
nnă alegătoră evreu cu unulă din concurență 
evrei, care nici n’avea dreptulă electorală, au ră
masă în sală cu solgăbirăulă. Atunci acestă pașă 
mititelti ală comitatului s’a ridicată de pe scau- 

nulă său și cu voce tare a proclamată pe unulă 
din Evreii candidați ca „alesă cu aclamațiune11.

Pe când se întempla acâsta în sală, alegă
torii din afară desbăteau cu multă amărăciune 
easulă acesta de nedreptate strigătdre la ceru și 
înjurau pe solgăbirău, care n’avîi nici atâta inimă 
ca să ia în eonsiderațiune că, pe lângă perfecta 
cualificare, Românulă mai era și ună omă chi
nuită și săracă, fiindă tată de familiă cu șâse 
copii. Vorbeau bieții dmenl și de împrejurarea 
că acestă Română, înainte de a ocupa postulă 
provisoră de notară, care l’a purtată cu onăre 
timpă de patru ani, a fostă șâse ani învățătoră 
la o scdlă de stată ungurâscă.

In fața unui asemenea casă, care nu este 
nicidecum singuratică, întrebămă: mai pdte fi 
vorba de lipsa de cunoscință a limbei maghiare 
ca pedecă pentru ocuparea de funcțiuni publice? 
Nu este învederată, că avemă de a face aici 
cu o despoiare din cele mai barbare a cetățdnului 
meritată de mijloculă de a-și pută câștiga și elă 
în modă cinstită și folositoră pentru binele pu
blică pânea de tote dilele ?

Unde, în ce stată, care are pretențiunea de 
a fi numărată între statele civilisate, se mai pdte 
întempla ca sS i se ia cetățenului muncitorii și 
onestă într’ună modă atâtă de crudă pânea din 
gură'l unde s’a mai aurită ca organele adminis- 
trațiunei să proeddă cu atâta nerușinare față cu 
unu omă cu merite? cine a mai vădută atâta bar
baria ca ună amploiată vrednică să fiâ scosă din 
oficiu și espusă peirei de fdme cu totă familia 
sa, pentru că solgăbirăului îi placă mai bine 
ochii unui Evreu venetică și netrebnică?

Și spre a nu apare nicidecum parțiali în 
împărtășirile ndstre observămă, că notița despre 
acestă casă înfiorători) amă luat’o dintr’o fdiă, 
care nu se distinge nicidecum prin simpatii față 
cu poporule română, din clericalulă „Magyai 
Allam“ (Nr. 294 dela 4 Noemvre). Decă chiar 
și acestă fdiă, care emukză cu celelalte foi un
guresc! în uneltirile de maghiarisare, se scanda- 
lisdză de-o asemenea procedere a pașaleloră din 
comitate, atunci ce să mai (jicemă noi ?

Spre ilustrarea afirmărei ndstre, că adl au 
ajunsă lucrurile acolo sub stăpânirea lui Tisza, 
încâtă umblă organele guvernului ca lupii flă
mând! prin comitate cu scopă de a lua din gura 
Românului bucătura de pâne, ce este și elă în 
dreptă a-o pretinde după atâtea jertfe ce le aduce 
pentru acestă stătu, spre ilustrarea acestei afir
mări, dicemu, vomă mai aminti ună casă fdrte 
semnificativă, care ni s’a împărtășită din comi
tatului Bdiorului.

In comuna Buduldsa, lângă Beiușă, corni- 
tatulă Bdiorului, ună notară de cercă română, 
omă de omenia, diligentă și bine calificată, a 
fostă multă persecutată de solgăbirăulă ungură 
de acolo, din causă că nu lă putea suferi pentru 
că era Română. Acestă solgăbirău a făcută ca 
notarulă să fiă suspendată din postulă său, așa 
că oraulă fiindă lipsită de inijidee, a trebuită să 
îșl vendă totă ce mai avea. Intr’aceea dove- 
dindu-se nevinovăția lui, a fostă restituită în 
postă. P’atuncI îi mai rămăseseră din tdtă mica 
sa avere, mișcătdre și nemișcătdre, numai patru 
purcei. Solgăbirăulă trecendă, tocmai în <jiua 
în care avea se fiă reabilitată notarulă română, 
pe lângă locuința lui și aflândă că purceii erau 
ai lui, a dată ordină ca doi din ei să fiă duși 
în curtea sa, pentru trebuințele lui.

Fapta acâsta a solgăbirăului într’atâta a 
mâhnită pe sărmanulă notară, încâtă într’ună ac
cesă de supărare nespusă s’a încuiată într’o odaiă 
și s’a împușcată.

Notarulă se numea Mangra, âr solgăbirăulă 
este și acjl tare și mare și se numesce Beliczey.

Etă așa mergă lucrurile în statulă guver
nată de Tisza Kalman. Vorbescă fariseii dela

putere când se tratâză — de ocuparea funcți- 
uniloră publice — de ideia de stată, de limba sta
tului, de patriotismă și Dumnezeu mai scie ce 
și în lealitate se tractâză numai de despoiarea 
cea mai barbară a bietului Română, e vorba 
numai de a’i lua pânea din gură, pânea ce și-o 
agonisesce cu muncă onestă și curată și ce e și 
elă în dreptă a-o pretinde dela stată.

Mai potă susține cei dela putere, că aici 
trăimu într’ună stată de dreptă și de cultură, 
când se petrecă aprdpe dilnică asemeni barbarii ?

Scrisori de aderință, adresate generalului 
Traianft Doda.

Ilustrisime domnule Generală ! Venindu-ne și 
nouă la cunoscință bărbătesculă și românesculă 
pronunciamcntă, ce l’ai făcută dietei, Iți tri- 
mitemu felicitările ndstre, pe lângă deplina re- 
cunoscință, că ai descoperită Europei deplorabila 
situațiă, în carea e adusă poporulă română, și 
ai arătată, prin ce măsuri drastice l’au scosă 
din legislațiuuea țării. Te asigurămă, că-Țl sun- 
temă aderenți întru tdte.

Vrani, în 23 Octomvre 1887.
IosifO Tămășelă, parochă in Vrani; Pavelă Roșu, 

parochi); Ioanii Miclea, comerciantă; Ioană Chrețu, 
Păună Atnagea, Mate’u Munteanu, Nicolae Miteră, Toma 
Boraeiu, Toma Irimie, Nistoră Munteanu, Toma Munteanu, 
Pavelă Miteră, Ioană Munteanu, Martin Balmeză, Martină 
Chrețu, Pavelă Petrișoră, Damaschin —, Martini) Atnagea, 
Toma Surlași), tutori).

Ilustrisime domnule Generală Traiană Doda 
deputată dietală! Subscrișiloră venindu-ne la cu
noscință epochala declarațiune a Ilustrității Tale 
din 10 Octomvre 1887 prin care v’ațl declarată 
înaintea dietei că: „nici la lucrările ei nu par
ticipați nici dela mandată nu renunțați,“ ca 
alegători ai cercului electorală Caransebeșiu ne 
declarămă: că pasulă făcută prin literile Ilus- 
trității Tale, din partea ndstră este deplină a- 
probatu și consimțimă întru tdte cu Ilustri- 
tatea Ta.

Te asigurămă, Ilustrissime, că corupțiunea 
ei amăgirea nici când nu va întră în inimile 
grăniceriloru și Almăjeniloră Tăi, ală căroră os- 
tașă și conducătoră ai fostă și vei rămână Ilus- 
tritatea Ta.

Dâcă de 100 de ori s’ar rendui alegere în 
cerculă Caransebeșului, noi totă de atâtea ori 
vomă rămână pe lângă persdna Ilustrității Tăie; 
ăr la casă că vei fi eschisă din candidare, la 
sfatulu Ilustrității Tale, vomă alege totdăuna 
astfelă de bărbată, care va lupta în contra co- 
rupțiunii și va arăta, că pentru cerculă Caran- 
sebeșiului nu există mijlocă de corupțiune.

Să trăcsci la mulți ani mântuitorule și con- 
ducătorule, alesule alu nostru deputată dietală.

BorloDenii-vechi, 24 Octomvre v. 1887.
Alegătorii comunei Borlovenii-vech!: Iosifă Boldea, 

preoți); lancu Boloacă, Gavrilă Ciolană, Meina Boldea, 
Pavelă Enea, lancu Roscobină, George Moțoiu, Antonie 
Samela, Petru Molint), Micșa Drăgilă, Mihaiu Cernescu, 
Popoviciu, Constantină Jianu, Pavelă Boldea, Simeonă 
Boldea, llie Borchescu, vice-jude Ioană Serafină, jude 
com. George Babeu, losifu Ținineu, llie Moica, Cușma 
Imbrescu, Alimpie Zamela, Pavelă Banoșă, Ioană Boji- 
nescu, Petru Babeu, Martină Imbrescu, Climentă Careba, 
Maximă Lupșescu, Climentie Moica, neguțătoră; llie 
Babeu, Ioană Bozoacă, Ioană Lupșescu, Dionisie Ciolană, 
Ioană imbrescu, Enea Mihailă, Ioană Jurchescu, Vasilie 
Piștolă, Pavelă Piștolă, Alexiu Imbrescu, llie Piștolă, Pa
velă Ciolană, Pavelă Jur.hescu, Nana Zamela, Zaharie 
Moica, Constantină Gorju, llie Lupșescu, Pavelă Boldea, 
învățătoră; Lazară Rusmiră, Irimie Gerjoba, Avramă 
Imbrescu, Mihailă Mengiu.
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Acesta moră o înzestrată cu cele mai none mașini auxiliare teclinice
Sunt în plăcuta posițiune d’a fabrica unu producții aleșii (vălțuitu) 
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Rentă de aurii E>°/0 ...------
Rentă de hârtiă 6°/o , . 99.40 
împrumutul^ căiloră ferate

ungare........................ 149 25
Amortisarea datoriei căi-

lorâ ferate de ostii ung.
(1-ma em isiune) ... 97 20 

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... — — 

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . . 113 | 

Bonuri rurale ungare . . 104.75 
Bonuri cu cl. 
Bonuri rurale

miști . . ■ 
Bonuri cu cl.
Bonuri rurale transilvane 104 25

ilurantă la bursa de Viesa
din 10 Noemvre st. n. 1887.

Bonuri croato-slavone . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................ 99.25
Imprumutulii cu premiu 

ung.................................. 123.—
Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedintilui . 123.20 
Renta de hărtiă austriacă 87.45 
Renta de arg. austr. . , 82.70 
Renta de aură austr. . .112 — 
Losurile din 1860 . . . 135.—
Acțiunile băncei austro- 

ungare..........................889 —
Act. băncei de crerlitu ung. 285.25 
Act. băncei decreditii austr.279 50
Argintulă —. — Galbin! 

împărătesei ..................5.93
| Napoleon-d’orI .... 9.92
Mărci 100 împ. germ, . . 61 50
Lonlra 10 Livres ster'inge 125 25

de sortare 1C4.55 
Banat-Ti- 

.................. 104.—
de sortare 104.—

Bursa de Bucuresci.

Cota oficială dela 25 Octomvre st. v. 1887.

Cump. v6nd.

Renta română (5%). . 93*/, 9i*/s
Renta rom. amorf. (5°/0) 96— 97—

» convert. (6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/e) 105— 106—

>> >> (5°/o) • 91’/. 92\.
> • urban (7°/0) . 103— 104—

. (6%) • 96— 97—
• (5»/o) • ■ 87*/, 88*/,

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

« * » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . 14?/. 15.—
Bancnote austriace contra aură. 2.03 2.04 Oiscontulti
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(are turcesc! . .

» ’ n
Ruble Rusescl . . .

Impcriali 

talbeni .

Scrisurile fonc. >Albina» 6°/0

5»/0

Cursutu pieței Brașovu
dio 11 Noemvre st. n. 1887.
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristica și eneiclo 
pedicO-literara cu ilust rațiuni, CursulO XI. — Apare 
In 1 și 15 <ji a lunei în nimeri de câte 1 */3—2*/2 cole 
cu ilustrațiunl frumăse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurî, suvenir! de călătorii ș. a. — 
Mai departe tractăză cestiunl literare și scienltfice, cu 
reflesiune le cerințe’e vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța socvJă a Rcmâniloră de pretutmdenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a lace câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste Iota nisuesce a întinde tuturora indi- 
vidiloră din familiă o pettecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2’/.—3*/. c6le; și publică articlii din sfera tu
turora sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scienlifice- 
literarî. — Prețuia de abonamentă pe anula intregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibili și in bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de vănejare și ur- 
mătorele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
C. Z Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdută 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului. 
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elă trebue se se însore. Nuvelă de Mai ia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțiu Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui Oragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
tnann. de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

de Paulina C. Z. Ro-

originală de Paulina

Nuvelă

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

Probitatea în copilăria. Schiță din .-fera eiura- 
țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei, 
francese. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulu Nuvelă originală de Emilia 
Ltingu. Prețulă 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goethe, tradiic- 
țiime liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă in 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfn. Prețulă 30 cr.

Petulantulu. Comedia in 5 acte, după Augustă 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută in sa'ele 
gimnasiului din Eiume prin Vineețiu NieOră prof. gim- 
nas. Cu porlretulă M. S. Regina României. Prețulă 
’5 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 fl 20 cr. ia) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună volutnă din 14 c6le.

parandiali), a învățălordoră și a altoră băi bați de scOlă, 
de V. Gr. Borgovană. profesoră prepat andială. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nostră pedagogică abia allămă vre-ună 
opă. întocmită după lipsele scoleloră năslre în măsura 
in cate este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă DireetorilorO și invățătoriloră ca celoră in 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro 
mâni. D' Vas. Gr. Borgovană. Prețulă 15 cr.

Manualu de Gramatica litnbei române uentru sed- 
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesorii 
la gimnasiulă din Nâsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prln Inaltulă Minisleră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

Nu m6 uita. Colecțiune de versuri funebrali, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru iuvățăloii și preparantți. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

e • e e•
ii

*
*
*

originală. —
— de Pau-

de

de

Georgiu

Georgiu

de 102 pugine, cuprinde 
rangiate. Prețulă redusă

Trandafiri și viorele, 
Ioană Popă Reteganulă. 
Prețulă 60 cr

Tesaurula dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurii Studiu archeologică de 0. 0. Olinesdu. Prețuia 
20 cr.

Apologia. Discusiunî filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederile și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hnnfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea litnbei românesc! in vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opu 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețuia broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura 111. 30 cr. Tote trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III. 
IV. cuprintțendă materii forte interesante și amusante. 
Prețuia la tote patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 30 c-r.

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
mernu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianți. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scolele popor, de T. Roșiu.
11. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoreticii și practică pentru înveță- 
mentulu intuitivă in folosulă eleviloră normali (pre-

co- 
co-

Ed

Cele îuai eftine citeți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogală de rugă

ciuni .ș cântări bisericești forte Iruniosă ilustrată. Pre
țuia unui esemplară broșată 40 cr. legata 50 cr. le
gato in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 90 cr. 
1 II., in legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericesci — Irumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesci. Prețuia unui esemplară 
broșata P cr., — legată 22 cr., legato in pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icone fru
mose. Prețuia unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 exemplare costau 3 fl. • 100 eseinpl. 5 11.

VisulCi Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni frumose, Cu 
mai multe iedne frumose Prețuia unui esemplară 
espedatO (ranco e 10 cr.. 50 exemplare 3 fl., 100 exem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia 0. N. isusu Cliristosfi. Prețuia unui 
esemplară legată e 15 cr.

Tipografia ALEXI, Brașovâ.
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