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Brașovii, 26 Noemvre 1887.
Părerea, ce amu esprimat’o eri asupra co

municatului ofieiosu apărută în ..Fr°m(lenl>latt“, 
o vedemu împărtășită și de fo’le din Vien i .și 
Pesta, ce ne au sosită cu posta de adi.

Situațiunea s’a posomorită din causa atitu
dine! amenințătdre a Rusiei. Acesta se accen
tuezi! aȚi, (>a niciodată pănă acum, de cătră fiia- 
rele memorate.

„Seriose simptome,** scrie „Neue freie Presse*1 
de Mercur!, „ne indic? că în acele regiuni, unde 
se decide asupra sdrtei monarcliiei, se cumpă- 
nescu importante decisiuni. Arcliiducele Albrecht 
a sosită aeji în Viena și motivulu reînt6rcerei 
sale dela Arco se pune în legătură cu măsurile 
militare, ce ară pută să fiă impuse monarcliiei 
de situațiunea politică.

„încă de multă, — adaugă numita fdiă — 
nu mai este secretă, că conducerea superidră a 
armatei urmăresce cu cea mai mare neîncredere 
îngrămădirea cea mare a trupeloră rusesc! la 
granițele austriace. Fantasia viuă a Rușiloră e 
atrasă mereu de iedna ce șl-o zugrăvescu, cum 
nenumăratele cete ale cavaleriei loră ușore se 
revarsă fără veste ca lăcustele peste Galiția, nă- 
vălindu asupra acestei țări lipsită de apărare, 
distrugendu drumurile de ferii și căile de junc- 
țiune, și înaintându fără resistență pănă în spi
narea Carpațiloru. Nu-i vorbă amu pută des 
prețui astfelă de lăudăroșii, der cu tote astea 
snntemă neliniștiți ddcă soldații ruși se îngră- 
mădescu în masse totu mai dese în apropierea 
imperiului nostru. Acesta concentrare pare că 
e privită și de cătră guvernulă austriacă ca o 
turburare morală a păcii, căci cu celu mai apă
sată tonă se vestesce adi într’ună comunicată o- 
ficiosă, că dăcă se voru continua concentrările 
rusesc!, Austria va fi constrînsă să pună între
barea, că dre grija imperidsă pentru siguranța 
monarcliiei nu cere și din partea ndstră măsuri 
corăspuncjătdre, pentru ca să nu rămânemă îndă- 
rătu față cu pregătirile amenințătdre și cu to- 
tulă neprovocăte ale vecinului.“

„Asemeni cuvinte1* — dice „N. fr. Presse** 
— „potă fi astăzi numai ună avertismentă ; der 
cela, ce le a pronunțata odată, pote fi ușoru cons- 
trînsă, de a păși pe puntea, care duce la faptă. “

Fdia vienesă apeldză mai departe la precau- 
țiunea politică, ce o recomandă guvernului pe 
lângă precauțiunile militare, și esprimă părerea, 
că ori ce lovitură ce s’ar îndrepta în contra 
Austriei, ar fi privită în Germania ca unu sem
nală pentru luptă, căci puterea germană se ra- 
zimă a<Ț pe alianța cu Austria.

Vorbindu de alianța monarcliiei ndstre cu 
Germania, „N. fr. Presse** ajunge la conclusiunea, 
că decă nu se va sfărâma întregă fundamentulă 
politicei austriace, nu e cu putință, ca relațiunile 
Germaniei cu Rusia să se fi îmbunătățită în urma 
visitei Țarului, când Austria se vede silită a se 
gândi la măsuri militare din causa îngrijirei ce 
i-o insuflă intențiunile rusesc!.

„Nu putemă să presupunemu**, 4*ce „N. h'- 
Presse**, „ca bărbații noștri de stată să urmarescă 
o politică, care ar provoca unu duelă între Aus
tria și Rusia, pe când aliații noștri ara rliniâne 
simpli privitori. Ddeă ddr contele Kalnoky este 
îngrijată pentru siguranța monarcliiei, atunci și 
principele Bismark trebue să se tdmă de o ame
nințare a granițeloru germane**.

Numita fdiă arată mai departe, cu câtă mo- 
derațiune a procedată guvernul!! austro-ungaru 
în afacerile orientale și cum s’a străduită să ră
mână între marginile tractateloiu și să nu pro- 
vdee pe Rusia, și finesce apoi cu următdrele cu 
vinte :

„Situațiunea drăș! s’a posomorită. Austria 
se razimă pe o politică de abținere și are abați 
puternici. Alătur! cu imperiulu germană încă

totu ne temernu de răsboiu eu devastările și cru
zimile sale, der nu ne temernu de nici ună duș
mană. Ddcă Rusia va ataca pe Austria., se va 
isbi și de verfulu baionetei germane. Numai pe 
acăsta se mai radi mă credința ndstră în pace. 
Ddcă însă amu fi greșiți în aedstă așteptare, atunci 
monarchia ndstră ar fi în ajunulă unoră timpuri 
grele. “

Toți! cam în direcțiunea acăsta, deși cu 
multă mai mare optinismă, tractdză cestiunea și 
fdia guvernului ungurescă „Pester Lloyd** de 
Marți. Acdstă fdiă constată mai ântâiu, că Ța- 
rulă numai cu privire la Germania a dată or
dină foiloru rusesc! ca să-ș! modereze limbagiulu, 
der nu și cu privire la Austro-Ungaria, și că cu 
tdte acestea guvernulă rusescă nu încetdză de-a 
concentra trupe la granițele germane și austriace. 
Parola dilei, 4’ce „Pester Lloyd“, este: „să ve- 
gliiămă**, dr câtă pentru pofta de răsboiu a cer- 
curiloră rusesc! speră, că ele și-o voră pierde, 
ddcă voru cumpăni, că Rusia este ac|i isolat.ă și 
că stă față cu puternica ligă, de pace. In fine 
declară, că cu tdt.ă seriositatea situațiunci și cu 
totă atitudinea amenințătdre a Rusiei nu pdte 
crede încă că răsboiulă ar fi devenită inevitabilă.

Concentrările rusesc! la granița Austro- 
Ungariei.

Articolulă oficidsei „Fremdenblatt** din Viena, 
ce ni s’a semnalată eri prin telegramă, este ur
mă!,orulă :

Deja de câtva tiinpu se ivescă sciri despre măsuri 
militare din partea Rusiei, care ar avea de scopO întă
rirea trupeloră rusăsc-i din guvernămintele de cătră gra
nița austro-ungară. Aceste sciri lc-amă aflată mai pre
cisă în timpulO din urmă în foi germane bine informate 
și ar fi directă și autorisată adeverite din partea Rusiei, 
decă s ar dovedi ca corecta, că se inregistreză și in 
I6ia oficială • Dniewik Warszavski', care de sigură aduce 
numai scir! militare autentice. Anume se (fee că fdia 
din Varșovia adeveresce datele, că aceste întăriri de 
trupe destinate pentru guoernămentulă Varșovia suntă: 
divisiunea 13 de cavaleriă din Moscva, bateriile 20 și 22 
de artileria călăieță și ună regimente de cazac! de 0- 
renburg, care în parte au șt sosită deja în garnisânele 
lorii cele nouă. Ce asemenea spune „Kreuzz' itung“ că 
in Grodno a sosită ca garnisănă ună regimentă întregă. 
Numita foiă mai îuregistrâză și sgomotele despre fortifi- 
cațiunile dela Narew și Bug.

Aceste scirl ară sta în contrastă cu iubirea de pace 
accentuată din tote părțile și cu speranțele îutr’o reac- 
țiune lămuritore și liniștildre in urma întelnirei de deu- 
nătj! în Berlină. Cu tote astea ar fi să așteptămu întru 
câtă acăstă întâlnire va influința asupra măsuriloră, ce e 
posibilă că s’au luată încă sub alte presupuneri. Ce pri- 
vesce pe Austro-Ungaria, pentru ea au valăre în deplină 
măsură cuvintele esprimate atâtă de clară și energică în 
discursulă de deunăzi ală tronului germană despre hotă- 
rita înclinare d’a nu turbura pacea veciniloră săi prin 
atacuri volnice.

OrI-ce amică sinceră ală păcii ar pute regreta a- 
dencă, decă Rusia concentrându mereu și de aci încolo 
trupe ar face se ne temernu de o seriosă amenințare a 
granițeloru nostre și ne-aru sili se punemu întrebarea, că 
6re grija imperiâsă pentru siguranța monarcliiei nu cere 
și din partea nâstră si luămii nesurile corespundetbre, 
pentru ca se nu remânemu înderetii față cu pregătirile 
amenințătore și cu totalii neprovocate ale vecinului?

România și alianțele Germaniei.
Sub acestu titlu, „Correspondance de Vienne** 

publică următdrea corespondință ce i se trftmite 
din Bruxelles:

1). de Bismark pare că uită cu totulă faimosa mac- 
simă: Cine imbrățișeză prea multă, stringe rău. întreita 
alianță nu’i este de ajunsă, După ce a făcută pe Aus
tro-Ungaria și pe Italia să intre în cerculă politicei sale, 
caută acum să facă să între una după alta in acestă 

cercă și Englitera, România și Spania, și chiar Belgia și 
0 anda. In ce modă va înțelege densulă a împăca inte
resele a âtă de contradictorii ale alâtoră numerdse pu
teri? Cum mai cu sâmă voesce să alieze neutralitatea 
Belgiei cu angagiamentulă ce ea ar trebui să ia pentru 
a susține politica întreitei alianțe? Acestea suntă ces- 
tiun! pe cari unu omă de stată atâtă de esperimentată 
ea d. de Bismark a trebuită evidentă să și le pună mai 
înainte d’a intra în negocieri cu miniștrii belgianl, engles! 
și români.

Deja a trebuită să fiă insciințată de resistență ce 
proiectele sale au provocată la BucurescI, unde opiniu- 
nea publică s’a pronunțată în contra loră în modulă celă 
mai categorică. In adevără, să scie că d. Brătianu avea, 
acum două luni, intențiunea d’a se duce la Berlină. Dâr 
singura anunțare a acestei călătorii a pricinuită in Ro
mânia o astfelă de emoțiune, incâtă primulă ministru a 
trebuită să renunțe la ea

Este adevărată că se afirmă, că ună tratată ar fi 
cu tdte acestea încheiată prin corespondință, a se sci în 
ce măsură România va fi angagiată se intervină in casă 
de complicațiuni in Orientă. Trebuie ca esperiența s’o 
fi învățată că, în tratatele încheiate cu d de Bismark, 
nimeni n’a câștigată niciodată nimică. Singură Germania 
s’a folosită întoldeuna in modulă celă mai esclusivă; 
aliații săi insă niciodată. Trebuie să sperămă pentru Ro
mânia că âmenii săi de stată n’au uitată acesta.

Câtă pentru marchisulă de Salisbury, densulă șl-a 
adusă aminte d’acăsta. Invitată asemenea de cancelarulă 
a adera la întreita alianță, primulă-ministru a făcută cu 
multă politeță să înțelăgă, că Englitera ar dor> să-și păs
treze deplina și înt*ega libertate de acțiune.

Se scie că totă acesta este și atitudinea pe care 
Rusia o păstreză cu energiă deia suirea pe tronă a Ța
rului Alecsandru III; și tote manoperile cancelarului Ger
maniei nu voră putea să schimbe nimică. In resumată 
din șese mari puteri cari au luată parte la congresulă 
din Berlină, trei suntă de o parte și trei de alta. Eu
ropa se află a^i, ca și in anulă trecută, împărțită în două 
tabere. Acăsta este o situațiune, care lasă să se prevadă 
seridse complicațiuni. Ori ce s’ar <j>ce, acăsta nu este 
d’ajunsă pentru a asiguua pacea Europei. Viitorulă ne 
va spune decă acesta este d’ajunsă pentru a asigura 
menținerea supremației germane.

Cehii și politica oficiali a monarcliiei.
In cailele trecute s’a ținută în Praga o adu

nare convocată de clubul!! Cehilorîi tineri, la 
care au luatu parte peste 800 de persdne. Au 
vorbită deputății Vast.y, Engel, Eduard și Iuliu 
Gregr. Etă darea de s&nă ce o face „L’Au- 
triache slave et roumaine** despre acdstă adunare:

După ună discursă remarcabilă ală d-lui Vasly 
contra politicei esferiore a contelui Kalnoky, luâ cuven- 
tulă d-lă Ed. Gregr și făcu aspre Imputări depulațiloră 
din clob'ilă Gc-hiloră bătrâni, cărora patriotismul^ ș; ca
litatea loră de representanti ai poporului cehă le impu
nea datoria de a declara pe față înaintea Europei în
tregi, în delegațiunî. că alianța cu Germania li se pare 
desastruosă pentru Austria și că o detestă marea ma
joritate a poporeloră imperiului.

După acestă discursă luă cuventulă d-lă L Gregr, 
proprietarul^ foiei .Narodni Listy«. Discursulă și-lă intro
duse arâtându tdte greșclele politicei oficiale. Cabinetul 
Taalfe n’a avută niciodată sinceră intențiunea de a rea- 
lisa egalitatea de drepturi a diverseloră naționalități ale 
imperiului ce și-o înscrisese in capulu programului. Cei 
din Viena dela restabilirea dualismului n’au încetată a'și 
imagina, că ară pută reduce națiunea cehă la rolulă, ce 
îlă impună Maghiarii adi Slovaciloră și Româniloră din 
Transilvania. (Vii acliunațiuni an isbucnită la acăstă de- 
clarațiune.) I. Gregr 4lse că e urgentă a convoca reuni
uni de alegători in Iotă (era, pentru ca aceștia să invite 
pe represenlanții loră, cari urmeză acăstă politică desas
truosă, a resemna la mandatulă loră și a ceda loculă 
cetățeniloră mai îngrijați de demnitatea și de interesele 
națiunei cehe.

In tine președintele adunării, d-lă Tilser, a pusă la 
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votă o moțiune, care blameză politica urmată pănă ac}' 
de clubulă Cehiloră bătrăni și care preconiseză măsurile 
propuse de I. Gregr. Moțiunea a fostă primită cu una 
n.mitate.

CERILE PILEI.
După cum scrie «Bud. Hiriap", 'cercurile conducă 

țâre ale orașului Deșiu, atară de fișpanulă. suntă în 
contra strămutare! episcopiei române gr. cat. din Gherla 
la Gherla, din causâ că episcopia pretinde să ii se dea 
gratuită celă mai frumosă locă din orașă, o parte din 
teritoriulă pe care se ta< a astiicjl lârgulă, care cuprinde 
mai multe jugăre. .Orașulă Deșiu — <Jice făia ungu- 
rescă — care pe lângă to'e că este încunjurală de 5 
naționalități străine, mai verlosă de Valahi, a sciută se-șl 
păzăscă neschimbată caracterulă său maghiară, — pri- 
vesce cu och; timizi acestă porniie, fetnendu se, că mai 
curăndă ori mai tărdiu se va româniși și că ineuibân- 
du se acolo Daco-Romănii, aceștia voru face presiune 
asupra elementului maghiară.* — Mare-i dragostea un- 
gurescă pentru Români!

—x—
Representanța comunală din Macău, mâhnită de 

atâta dispreță din partea comitetului administrativă co- 
mitatensă, care a impusă din nou comunei pe suspen- 
datulă căpitană ală poliției Cseresnye-, a ordonată con
tra acestuia cercetare disciplinară și l’a su prelată de 
nou din postă cu o majoritate de 75 voturi Pritnarulă 
a fostă avisată a esecuta imediată conelusulă. Fișpa- 
nulă a substituită pe Cseresnyes cu protonotarulă Bo- 
kos. — Unde-i solidaritate, trebue să fiă isbăndă.

—x —
După cum comunică foile unguresci, se voră pen

siona o mulțime de funcționari, 80—90, dela căile fe
rate, sub pretextă că nu sein unguresce Der fiindă că 
se pensionăză funcționari ca; Dworak. Fignr, Firon, Gu- 
lich, Hermann, Hofmann, Kolibal, Lakic. Mweha, S hmidt, 
Steiner și Wrba, precum spune „Neues Pester Journal», 
cari sciu unguresce, causa pensionării lord e că nu surită 
Unguri. — încă o bună lecțiune pentru acei naivi cari 
credă, că sciindă tmguresce potă trăi ca funcționari

—x—
In curăndă va espira tratatulfl de comerțli dintre 

Austro Ungaria și lurcia. După cum spune o cores
pondență din Consfautinopolă cătră «Pol. Korr.^, tractă- 
rile pentru im-heiarea unei convențiirni nouă s’an înce
pută, der nu e speranță să se ajungă in curendă 
la o înțelegere, deore-ce în urma tractăriloră inain 
tate, totă pentru încheiarea unei nouă convențiuni, între 
Turcia și Anglia de o parte și între Turcia și Franța de 
altă parte, târemulă pentru trădările cu Austro Ungaria 
a devenită forte greoiu. Turcia vrea, afară de acesta, 
să îngreuieze cu mari taxe importulă chibritnriloră, având 
intențiunea să înființeze și se esploatcza in regiă fabrici 
proprii de chibrituri. Rău stămă cu raporturile comer
ciale mai in Iote direcțiunile.

Aniversarea a 70-a a dilei natale a 1. P. S. S. 
Hetropolitului Bucovinei și Dalmației, Silvestru Morariu 
Andrieviciu, s’a serbată Sâmbătă in 14/23 Noemvrie a. 
c. prin oticiarea unei iiturgii solemne in biserica catedrală 
din Cernăuți și prin felicitările căldarâse, ce i s’au ros
tită 1. P. S. S. prin P. C S. părintele archimandrită die- 
cesană Ciupercoviciu in nu nele intregei diccese și a în
tregului presbiteriu din Cernăuți, ce era adunată in sala 

.ședințeioră consistoriale din reședința metropolitană. Prea 
sânțilulă raetropolită a răspunsă, că în etatea, în care 
se află, doresce să se sitnță fiă care din cei de față așa 
de sănătosă, când va ajunge acea verstă, cum sa află 
singură. „Deră — diee — ,pe lângă sănătate se mai 
cere pentru dulceța vieții omenescl și voiă bună, și nici 
asta n’ar lipsi, dăeâ riurile vieții noslre bisericesc!, 
ce curgă pe acestă pămentă strămoșesc ală nos
tru, n’ar fi turbure, de -ă orisonulă bis;iic-‘i năslre ar fi 
senină!" In cele urmâlore a arătată apoi I. P. S. S. 
cu cuvinte adâncă pătrumjălore relele, c-e ne bântuie, și 
intre viile aplause ale celoră de față a îndemnată la 
• Concordia" pentru ajungerea scopului comună și la le
pădarea tuturora ambiținniloră și intereseloră personale 
rău înțelese. Dea Dumnezeu să fiă așa! eselamă „Re
vista Politică».

—x—
Intre călătorii înecați cu ocașiunea nenoroeirei va

porului „Scholten" aprăpe de Dover se află și Jetti de 
24 ani, Veronica de 11 ani, Igtiaz de 3 ani și Edu- 
ard (la șină) Solander din Sătmaru.

—x—
In săptămâna trecută era p’aci se ardă reședința 

episcopală din Caransebeșă. Pompierii au isbutită s’o 
apere și să loc.iliseze fecală la edificiulă numită ală „sta
tului majoră.»

—x—
Lui > Pester Lloyd" i se scrie din Russkberg, co- 

mitatulă Carașă-Severinu, că din camera de rechisite a 
societății mineloră de cărbuni din Ruschița s’a furată 
multă dinamită, vr’o 25 de chilograme și 1600 de capse 
esplosive. Făptuitorii s’au descoperită in persânele a 
trei băiașl români, in locuința cărora s’a și găsiiu totă 
dinamita. Judecătoria e nedumerită să scie, că ce au 
vrutu ei se incepă cu dinamită.

—x—
In Saschizu bâulue pojarulă între copii sasi. Scâla 

săsâîeă s’a și închisă încă dela finele lui Noemvre. Pănă 
la 2 Decemvre nu se boluăv.se nici ună copilă română.

—x—
Muvieantulă ungară losifă Dandoczi s’a spândurală 

la 4 Decemvre in Clușiu, orașulă Kult'iregyletuhii arde
leană. Elă încercase și mai nainte să se otnSre, lăin- 
dn-și gâtul» de două ori. in Turda și in Clușiu. Vinde- 
cându-se insă și pardendu șî încrederea in puterea eu 
ț'tului, ișl luă refugiulă la strângă, care-i și curmă vieța.

— x —
La 12 Decemvre n. Sașii ardeleni voră serba in 

Sibiiu a 70-a aniversare a nascerei super intendentului 
(episcopului) bisericei ev. conf. augsb. din Ardeală, Dr. 
Daniil Teutsch.

—x—
Se scie, că canoniculă Racski, amică ală episco

pului croată Strossmayer, fusese alesă președinte ală Aca
demiei sudslave de științe, dâr guvernulă ungurescă cu 
maghiaronii <-roațî au făcută Iotă posibilulă de n’a fosiă 
întărită de coronă alegerea. Drepfă răspunsă guvernu 
Ini ungurescă și maghiaroniloră eroațl, Racski a fostă 
din nou alesă președinte, der ne mai primindă acestă 
postă, tu alesă Paulă Muhir.s, fostă șefă de secțiune in 
guvernulă croată, dâr nu maghiaronă.

Societatea de lectură „Andreiu Șaguna" va țină 
Ședința publica Duminecă in 29 Noemvre st. v., in me
moria Marelui Archipăstoră Andreiu, in sala cea mare 

a „Seminarului Andreiană» din Sibiiu. Inceputulă Ia 7 
bre sâia Sibiiu, 23 Noemvre 1887: Comitetulu aran- 
giatoru. Oferte mărinimâse se primescă cu mulțămită și 
se voră chita pe cale publică. — Programulă: 1. >Ru
găciune', corii de C. M. v. Weber, eseculată de corulă so
cietăți'. 2. „Cuventil ocasionalu", rostită de Ioană Te cu- 
lescu, clerică curs. 111. 3 „Dumbrava roșie11, — p. V. 
— legendă de V. Alexandri, declamată de frimie Iliescu, 
clerică curs. II. 4. „Colindă", (0 ce ves’e minuna’ă), 
cântecă poporală întocmită pentru corb de fi. Dima, 
eseentată de coridă societății. 5. » Unele credințe deșerte 
la Români și urmările loră1', disertațiune de Alirnpiu 
Oprea, cleri ă curs. 111. 6. 'Papinianil și Vespasiană", 
dialogă de 1. Negruzzi, predată de lonă Teculescu 
clerică curs. III și Alemană Galea, clerică curs. II. 7. 
»Sunt soldata română', cântecă poporală întocmită pen
tru coră de G. Dima. eseculată de corolă societății.

9. Ciufu, ciufuluire (ca verbă și subst.)=batjocurire; 
desprețuire d. e,:

Of! sărace bade prostă, 
Sărace, nebună ai fostă, 
Tu-ai gândită că te iubescă, 
Dâr numai le ciufulescă.

10. 7/i6d=gre.șală, erore, smentă. De aci adjectivulă „hi-
bașă“—defectuosă, eu scăderi.

11. Baiu (ung.)=năcază, nevoie; grijă d. e. Multă hibă
și multă baiu pe capulă nostru.

12. Buiacu. Se <jice despre ună omă puțină Irudită, pu
țină muncită, omă desmerdală, omă care nu’și 
încape’n piele. Bi<jeci»te=desmerdare.

13. Krajiâ=larmă; cârtă, sfadă, scârbă; împroșcare. De
aci verbulă: a învrăjbi=a alunga pe cineva, a-lă 
proșca cu vorbe d. e. Și-a învrăjbită femeia și 
băieții.

14. Ogașu (ung.)=lăietura; loculă pe unde merge rola
carului.

15. Cîrtr’=chiar’ d. e. Chiar’ bine a venită! chiar’ bine
a umblată. (în Bănată; bașă bine!)

16. Zâixîrșa^i<=tulburare. neliniște d. e. Astătji simtă în
lume mai multe hămnișagurl și zăvârșaguri, de- 
câtu câte galițl p’ună hotară!

17. Șuhan (ung.)= nic-î odată, nici când d. e.
Cu mândra, care o am, 
N’oiu vede raiulă șuhană.

Pe alocurea se <}ice și „șuhănită“ d. e. Șuhâ- 
nită nu lă mai vedi...!

—x—
lergulă anuală din filele trecute ținută in Saschizu 

(Sacsidă) a fostă de totă slabă. Pe când altă dată se 
aduceau câte 4 —5000 vite, de rendulă acesta abia au 
trecută peste 1000. dintre care s’au vândută v'o 400 cu 
prețuri de totă e(tina. Mai bine s’au vândută porcii 
g'ași, cari au fostă cumpărați de Români din (inutuhl 
Sibiiuiui. S’au vândută și multe mere pentru Germania 
cu bune prețuri, maja metrică cu 3 (1. 60 cr.— De n’ar 
păți-o Românii, să le confisce finanții ungurescl porcii 
sub pretextă că sunlă aduși din România ca «contra
bandă", cum o păți Grigorie lonă !

Literatură. Istoria Româniloru dela Mureșulu 
de josu (dedicată d-lui Vine. B ibeșă) scrisă de V. Gro- 
zescu, broșura primă apărută in Oradea mare, tipografia 
lui Ottone Hligel, 1887. Cuprinsulă acestei broșure de 
ppste 40 de pagine, formată mică este: Introducerea des
pre inceputulă Româniloră după inscripțiuni și date is
torice; Cenadă, Sân-Nicolaulă mare, Comloșă, Igrișă, Sa- 
ravolla.

Metodica scolei poporale de Dr. Petru Pipoșă pro- 
fesoră, partea I generală, apărută în Aradu, în tipogra
fia Diecesei române greco orientale, 1887. Cuprinsnlă: 
In locă de prefață. 0 privire în istoria s olei. Problema 
scdlei poporale. Raportulă sc<5!ei cătră fa iliă, biserică 
și stată. Sfera de activitate a scdlei poporale. Invâță- 
mântulă. Obiectele de învâțământă. Metodulă inveță- 
mentului. Piocesulă. Forma de învâțământă. Tonulă 
învățământului. Principială didactică cardinală. Invâ- 
țămentulu trebue sâ fiă naturală. Invălământulă trebue 
sâ se acomodeze după individualitatea eleviloră. Invâ- 
țămen’ulă are să fiă intuitivă. Invățămânlulă are să fiă 
clară. Invățămânlulă trebue să sterneseă în elevă inte
resă multilaterală. Invățămentulu trebue să fiă adevărat, 
învățământul’! trebue să producă o cultură trainică. 
Rețirivire. Disciplina. Calitățile învățământului. Națiu
nea metodicei. — Acestă bogată materială alcătuesce 
uuă volumă de peste 130 pagine și învățătorii găsescă 
în elă o călăuză de mare valăre. Prețulă e 60 cr. seu 
2 lei.

Logofetulu Mateiu, novelă de Ionu C. Panțu, a 
apărută in broșură, în tipografia Alexi din Brașovă. Se 
află de vendare la librăria Nieolae I. Ciurcu din locă, 
cu prețulă de 40 cr. — Novela descrie într’ună limbagiu 
forte poporală viața de pe Bărăgană, și anume din ju- 
dețulă Ialomița în România.

Valea Bărgăului, 30 Noemvre 1887.

Unu actă de dragoste ungurescă. Onorate d-Ie Re- 
dactoră! Încă în anulă 1884 s’a fosta pusă din partea 
eărturariloră români din Valea-bărgăului bază la Reu
niunea de lectură cu centrulă in Borgo-prundă. Și de- 
ârece ca membri ai Reuniunei s’au fostă înscrisă și câțiva

FOIIJETONU.

IDioțion.a,r-ă. poporalii.
(Cuvinte românesci din jurulQ NăsSuduluî, de poporă grăite 

și totă pentru poporu alcătuite)
adunate de dascălulii Inlin Bngnarin.

1. Belea—năcază, neplăcere d. e.
Caută-ți tu casa fa, 
Ca să nu dai de belea!

2. Hâbarâ—nepăsare, indiferință; n’am hăbară=nu’ml
pasă, n’am grijă d. e.

— Puică, nu’mi vorbi’iizădiră 
Trupulă meu n’are hăbaru.

3. Vedană=v6dancă, fată căcjută, deflorată d. e.
Stânse-mi-s’ar fi lumina 

Mat năinle d’ațl da mâna. 
Decât ă să rămână vfdană, 
Fără casă, fără hrană, 
Fără milă de bărbată 
Spre batjocura din sată!...

(M. Pompiliu. Balade popor, rom.)
4. J/ui/uși=haităi, vânători, pușcași, pușcalăi (comuna

Telciă lângă Năsăudă) d. e.
Șâpte sute de hăitași 
Și pe josă și călărași!

5. (7iarMinId=giuruire, vota, prindere, apucare că vei
face ori nu face asta și ceea d. e vei posti 
Vinerea, că nu vei lucra Joia, că nu vei da 
Marța din casă etc.

Notă. Câni cutare-va muiere pune votă, adecă: să 
giuruies e, atun'I chiamă șâpte babe bătrâne și părăsite 
de lucruri proste, cari punându-se in genunchi pe fața 
căsii, înalță rugăciuni cătră Dumnetjeu, ca giuruința fă
cută să fiă bine primită.

6. Vileagu, vilețiu—obște, publică ; adunare obștescă.
Cuventulii „viieagiV, despre care se crede că ar 
fi formală din ungureseulă „vilâg=!ume, îlă ve- 
detnă folosită și de cătră unii cronicari vethl, 
cari au trăită prin vemlă ală XVIII. Așa d. e. 
Radu Popescu in Cronica sa, unde vorbesce des
pre Domnia a doua a Măriei Sale lui Nieolae 
Vodă, anulă 7226, tjice intre altele: .. ,și fă- 
cendă soboră mare la Mctropohe, s’au cetim în 
vilegă...»*) Totă astfelă vedemă folosită cuvân- 
tulă ,vilegă" și la vornicuiă Grigore Ureche.

(A se vede MăcMulă dela Cosmină)
7. Buntuzuire (ca verbă și substantivă)=a strica buna

întocmite, buna rânluială a unui lucru d. e' 
a buntuzui vestmintele în ladă ori cărțile in 
dulapă etc.

8. Hămnișagă—falsitate, viclenie, vulpenie; înșelăciune,
tâlhărie. D’aci adjectivulă «hamniș* din t-ngures- 
culă „hamis»=falsă, viclenă, perfidă, vulpeneță, 
necredinciosă.

A se vede „Fragmente de autorii români vechi și 
moderni, de C. S. Stoic eseu. Partea IV și V pag. 90.
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streini, intre cari și unii Săcuiu, Românii — bagă-semă 
din drago-le c tră aceștia, ca să nu dcă din nepre<-au- 
tiune — i au dalii Reuniunei tiilulă de: »Reuniunea de 
lectură internațională din Valea-bărgăului.*

Pcoiectulă de stătută ală acestei Reuniuni, îndată 
după punerea sa in vieță, s’a și trimișii ministrului de 
interne spre apiobare. Der ministrulă se vede că a 
aflată ceva pricină intre §-ii s atutului și la prima oca 
siune l'a retrimisu statutulu comitetului spre corectare. 
Intr’aceea in casă se nasee certă și neînțelegere, căci 
vorba ceea: „nu mă lăsa să morii, că nu te-oiu lăsa să 
trăescl.4 Așa și in casulă de făli Ungurulti, respective 
Săcuiuhi, ca »nemnișă“ și representantă alti „ideii de 
stată ungures.ă.» secundată de cei câțiva streini, nisuia 
a dirige trebile reuniunei după cal podulă ungurescă, ba 
chiar a da reuniunei o înfățișare cu totulă ungurescă.

Românii, vetji bine, nu putăti suferi acesta și — 
deși cam târdiu — începură a căpăta minte, venindo 
adecă la convingerea, că cu streinulu dintr'unu blidu nu 
e bine niciodată se mănânci.

Astfelă in ședința ținută la 30 Maiu 1885 cărtu
rarii români decretară înființarea unei Reuniuni de lec
tură pură românescă. Proiectută de stătută fără amâ
nare se trimise pe calea administrativă ministrului spre 
aprobare. Der ce să vecji.’?... Ministrulil, eu „dra
gostea* cu care întâmpină tote afacerile românesc!, totă 
cu aceeași intempinâ și afacerea acestei Reuniuni ro
mâne proiectate — neaprobând'o adecă, și anume din 
motive forte slabe, ba fără temă de păcală potă <J*ee> 
că^ehiar rușinâse pentru ună ministru ce pretinde a 
sta in fruntea unui stată constituțională și încă in vea- 
culă ală XlX-lea.

Ca documentă lasă să urmeze aici din vorbă in 
vorbă răspunsulă motivată ală ministrului și adresată 
pe calea administrativă președintelui inlerimală alo 
Reuniunei:

Dela supra-pretorele cercului Iadă.
Nr. 122 1886 

fszb.
Onoratei primării comunale

în B. Bistrița.
In urmarea ordmațiunei vice comitelui cu Nr. 

84/1886 ești iucuno«ciințată spre a incunosciința pe p-e 
ședințele Reuniunei române de lectură din Va'eabăr- 
găulni Simionă Monda, pentru mai departe incunosciin- 
țare, că deorece pe lângă Reuniunea asistentă in Borgo- 
Prundă — avendă in vedere împrejurările locale — în
ființarea unei alte reuniuni nu se pote pretinde, escelența 
sa d-lă ministru de interne conformă rescrisului său d. 
d-to 31 Decemvre a. trecută Nr. 1278 din acăstă pri
cină nn a putută provede proiectată de statutulă trimisă 
cu clausuia de aprobare.

Bistriță, la 9 Ianuarie 1886.
Katiles in p. supra pretură.

Precum se pdte vede din sirisărea de mai susă, 
ministrulil a fostă bine informată despre impregiurările lo
cali din B.-Prundă, și cum nu, când ddră Bânffy era 
basă în comitatulă Bistrița Năsăudă și pe atunci; și așa 
a avută dâră cine să’lă informeze pe ministru, și apoi pe 
basa acestei informațiunl nu a aflată cu cale și nici e- 
chitabilă ca să aprobe statutele unei reuniuni înființate 
de reprezentanții cărturari ai unei poporațmni de peste 
19 000 de locuitori,—față de o reuniune—și aceea mai 
numai cu numele — susținută de 4—5 străini importați.

Der acesta e dragoste ungurăseă și Invățați suntemă 
cu densa de mai bine de 10 ani de dile, de când se 
praclisâză, și mai alesă față de naționalitățile nemaghiare

— nu mai puțină (ață și de Români, când e vorba de 
a’șl ere i vr'tină așeijeuienlă promovătoră de inliorirta 
și ridicarea lui, fiă intelectuală seu materială.

Der bunăvoința ministrului ungurescă nu s’a măr
ginită mimai la atâta. Câți va cărturari români și tuni 
alesă din generațiunea mai linără, văcjendă câtă de fo- 
lositdre ar fi înființarea unei biblioteci poporale cu scopă 
de a răspândi gustulă de cetită intre poporatiunea ro
mână de pre acestă vale, care in mare parte scie ceti 
și scrie, întrunindu-se la 13 Mar ie a. c. intr'o ședință, 
dâcretâză înființarea unei biblioteci poporale în Borgo- 
Pruudă sub numele de: „Biblioteca poporală română din 
Valea-bârgăului“. Seopulă acestei biblioteci era — după 
cura ani mai amintită — de a promova gustulă de ce
tire românăseă intre poporațiunea de pre acâstă vale. 
Cărțile pentru bibliotecă, precum și foile periodice i<mâ- 
nescl aveau să se procure din con'ribuirile cărturarii oră 
români din acăstă vale, precum și a ailoră Români de 
bine ce s’arft fi înscrisă ca membri fondatori seu ordi
nari la acestă biblio'eeă și nu mai puțină și din taesete 
adunate pentru cetirea cărțiloră din bibliotecă — lucru 
firescă, mai multă numai dela cărturari, căci membriloră 
din poporă cărțile aveau a se împărți gratisă, afară de 
casulă când ei de bună voiă ară fi contribuită câte câțiva 
crucerl.

Lucrându se ună proiectă de stătută, erășl s’a tri
misă ministrului spre aprobare în bană credință că mi
nistrulă nu va pune nici o pedecă înființatei unei inrti- 
tuțiuni așa de nevinovate și atâtă de salutare.

Der de „dragostea ungurăseă* nu amă fostă cruțați 
nici de astă dată, ci pre calea administrativă ni se îna
poiază statutulu însoțită de următorulă răspunsă, pre 
care în traducere fidelă ilă lasă să urmeze aici:

Nr. 6395—1887. 
vice-comit.

Onoratului supra-pretoriată alu cercului Iadă 
în Bistriță.

In urmarea înaltului rescrisă ală ministrului de in
terne reg ung. d. d. 31 Augustă a. c. Nr. 591 proec- 
lulă de Stătută ală înființândei biblioteci poporale române 
din Valea-bârgăului dimpreună cn tote adusele, ți se re
trimite cu aceiași observare, ca să îneunosciințezl pe ur
zitorii acestei reuniuni, că dedrece statutele-să întocmai 
iotă aceleași ea și ale reuniunei de lectură, schimbau 
du-se numai tiilulă, cărora încă in anulă 1885 sub Nr. 
1278 li s’au denegată aprobarea, totă din aceeași pricină 
ca și atunci, ministrulă nu le-a putută provedea eu dau- 
sula de aprobare.

Bistriță, la 9 Septemvre 1887.
Lani m. p., 

vice-comite.

Va să dică totă de «dragostea* reuniunei ce>oră 
4—6 străini importați, ministrulă nu a putută să aprobe 
statutulă unei instituțiunl promovătore de binele a mai 
bine de 10 000 Români. Frumăsă „dreptate* a minis
trului ungurescă 1 Numai în Asia i-ai putea afla sâmănă.

După tote acestea opintiri fără succesă ale cărtura- 
riloră români din acestă vale ar urma — după părerea 
unora — ca să lăsămă lucrulă într’atâia, pentru dile mai 
bune și pentru ună guvernă mai echitabilă. Der eu nu 
suntă de acestă părere, și totă ca mine — nu mă în- 
doiescă — că voră fi și alții. Ci acuma ar fi bine, ca 
preoții și învățătorii in bună înțelegere și cu alți cărtu
rari ce se află prin comune să se pună pe lucru fără a- 
mânare, și să înființeze pe lângă fiăcare școlă confesio
nală — înțelegi) acolo unde nu suntă pănă acuma în

ființate — câte-o bibliotecă, deârece acestea și suntă 
prescrise prin lege și prin statutele diecezane. Bibliote
cile înființate odată, ca să corespundă și in faptă nume
lui ce-lă părtă, ar trebui ca să fiă provătjute cu cărți 
bune și folositâre. Der se nasce întrebarea, că pe ce ră 
se procure acestea cărți ?! Lucru firescă că pe minciuni 
nu se potă procura, ci numai și numai pe bani. Dăr 
cum și de unde să se adune acești bani?! Fiăcare preot 
locală precum și invățătoră și alți cărturari, să premârgă 
cu esemplu, să contribue care cât pâte cu câțiva crucerl — 
fiă pe săptămână său chiar pe lună pentru aceste bibli
oteci șl-apoi fiăcare în cereală său de activitate să stă- 
ruiască pe lângă economii cu dare de mână din sată, ca 
să facă iotă asemenea, și numai ce ni-amă tredi că în 
scurtă timpă avemu parale din care apoi s’ară putea 
provedea bibliotecile înființate cu cărți și alte slrieri fo- 
lositore. Bibliotecile, după ce voră fi provăijute eu cărți, 
nu ar trebui să servăscă numai spre infrumsețarea mo
biliarului scofeloră, — după cum am putută constata a- 
căsta și pănă acuma, acolo unde suntă deja înființate, 
— ci ar trebui să se folosăscă in adevără. Să se îm- 
părțăscă adecă cărțile, fiă gratuită, fiă pentru tacsă de 
câțiva crucerl — săteniloră din poporă, cari sciu ceti, 
ca astfelă în ore libere în dumineci și sărbători cei 
cu râvnă să pdtă trage folosă din ele cetmdu-le.

£ră ca gustulă de cetire mai ușoră să se răspândăscă 
și să prindă rădăcini in poporulă de prin sate, ar fi bine 
ca in fiă-care satu să se pună in practică și așa numi
tele scole de adulți, unde adunendu-se în Dumineci și 
sărbători tineretulă satului, ba chiar și bărbați în vărstă, 
preufulă locală și învățătorulă ori alți cărturari să mărgft 
să le prelăgă câte-va ore lucruri bune și folositdre și 
totodată promovătăre de bunăstarea loră morală și ma
terială și să-i îndemne a ceti espunăndu-le folăsele ce le 
potă trage din acesta. Eră ca mai ușoră să pătă atrage 
tineretulă la aceste scăle de adulți și să îndemne pe pă
rinți de a o face acăsta. ar fi consultă și frumosă ca in 
fiă-care comună din adulți să se formeze câte ună choră, 
care se cânte in biserică și prin acesta să stirnescă intre 
credincioși voia de a cerceta și biserica,

Ca tote acestea ins'ițiunl foiositore să se pătă in
troduce și pra tica cu succesă în fiâ-care comună de pe 
a'estă vale, ba și în alte părți, să recere ca preoții și 
învățătorii precum și alți cărturari să se pună pe lucru 
fără amânare și cu abnegițiune, căci numai atunci vomă 
pute ajunge cu succesă la țintă, carea e de a cultiva 
poporulă opincară și numai așa vomă pute face pe po
poră să ne stimeze, dăcă va veni la convingerea că-i 
voimă binele și ne interesămă de elă, precum și ne ar 
meză cu încredere și fără șovăire și in alte întreprinderi 
de interesă națională. — bârgăuanulă. —

Necrologfl. — Georgiu Angyelu, consiliară de Curte 
in pensiune, in etate de 81 ani, după ună morbă scurtă 
astăzi la 3 ore dimineța și-a dată nobiluîă sufletă în 
mânile Creatorului Rămășițele pămentescl ale repausa- 
lului se voră depune la odihna eternă Joi în 8 Decemvre 
s. n. la 3 ore după amedi in cimiteriulă din locă după 
ritulă greco-catolică. Acestă jalnică și durerdsă scire o 
aducă la cunoscința tuturora consângeniloră, amiciloră și 
cunoscuțiloră.

Sos-Sebeș ă, în 6 Decemvre 1887. Jalnicii Con
sângeni.

Fiă-i țărina ușbră și memoria eternă.

Editură și Redactorii responsabila ih< Aurel Jinresiann.

18. Năpustire (ca veibă și subst.)=zlobo4ire, demitere
d. e. Năpustit’ai pruncii dela șcălă? — Fi bună 
și năpustește vițeii din grajdă! — ȚI am spusă 
să nu năpustesc! vărtejulă pe ușă!

Căpitane, căpitane 
Năpusti-me din cătane!

19. Tistațu (ung.)=ourată; clară, limpede d e. Acesta-i
omă tistașă. Elă grăiesee tista.șă românesoe!
Re alo urea se aude ți cuvântulă „tistășagă“= 
curățenie; limpezime.

20. Burculuire (ca verbă și subst.)=a învinge, a birui
d. e. cu vorba. Ți-am spusă omenesce, că te-a 
burcului, că dâră vetji tu bine acesta are o gură 
ca o meliță!

21. FuicațA=omă nebunatică, sărită din țiținl; fără
scaună la vorbă.

22. Delă—vin&; pricină.
23. CofntcM=cărare, care fuge dreptă la vale pe căste.

Pe celă dălă, pe celă coluieă 
Merge ună tinerelă voinică.

24. .Vd;ni»(ă=mamă, maică, măicuță.
Bădiță, apă ți oiu da,
Der guriță credă că ba, 
Că m’a bate mămuța!

25. Jarnau=părău făcută in seopulă de a se scurge apa.
26. Pecuină pl. păcuinl=oile cari dau lapte.
27. Mânzări (n’are singularO)=oile și caprele, cari umblă

pe strungă, adecă se mulgă.

Pe celă deală cu clăile, 
Badea i cu mânzările

28. l.ășire (ca verbă)=?a alunga, a goni d. e. paserile. 
Câți drumarl pe drumă treceau 
Toți în cuibulă meu sverleau 
Și pe mine mă hășiau.

29 Cicere (ea verbă și subst.)=Chilire, inl'runsățare, îm
podobire.

Casa ta-i frumosă citită 
Și-i cu paie acoperită!

30. Buire (ca verbu)=năvălire, a da năvală, grămădire"
Corbii grămadă iiuian, 
Preste taberî se’nverteau 
Și cu gtbză croncăneau.

31. Cergă, așa se numesce ună felă de țolă,pregătită din
lână și cânepă (Bodna veche și nouă) 

Măi, bădiță, omă ciudată, 
lnturna-te-ar măta ’n pată, 
M’ai iubită și m’ai lăsată ;
Inturna-te-ar cu țolulă, 
Că-mi fușl dragă, ca suflefulă, 
lnturna-te-ar cu cerga, 
Că-mi tuși dragă ca inima!

32. Cârnire (ca verbă)=a trage inedee și’n colo; a
smănci ceva cu puterea.

33. 7Z<ică=năcasă, neplăcere, supărare, scârbă, sfadă,
cărtă, procesă.

C’a vini Vinerea mare, 
Pentru puiă a fi ’ntrebare, 
Șl a veni Vinerea mică, 
Și s’a ’nlinde mare hâcă.

34. Mățcată— bobată d. e. grâulă.
Fruncjă verde grâu mășcată, 
De tinfră m’am însurată, 
Rea muiere mi am luată.

35 Hârcăire (ca verbă)=răsuflare de greu. D’aiclsubst.
„hârcă>=babă bătrână.

36 Xăhăire— conturb.are, disturbare, smintire dela ceva
lucru; năcăjire, supărare.

Așă da doi boi și mai bine 
Să găsăsefl ună omă ca mine; 
Bou nu me zăhăiescu, 
Oină ca mine nu gâsescă.

37. Mocoțire (ca verbă și subst.)=umblare ’ncolo și
incoee, pierdere de vreme.

Și prin casă mocoșesce 
Și priciul ’șî totă găsesce.

38. 7',r^u=bărbată ori muiere, care grăiesee câte veriJI
și uscate. D’aicI verbulă : a/reh-—a vorbi fără 
căpătâiă, fără motivă.

39. Tortorosală=omQ care tforbesce fără șiră, fără lo
gică. D’aicI verbulă; a tortoroși=a vorbi multe, 
der rele.

40. Flițtură=t3\& nebunatică, sărită din țiținl.
41. F/ed»cd=femeiă proslă, îmbrăcată fără nici ună pic

de îngrijire.
42. Flendură—vășmântă rău, sfârlicată, ruptă.
43. For/orociii=minciunl, vorbe băbescl.
44. Rapsă, rapță=lovitură, palmă.

(Va urma)
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Oui oii la bursa de Viena.
din 5 Decemvre st. n. 1887.

Rentă de aură 50/0 . . . 99 95 I Bonuri croato-slavone . . 104 25

. . 95 70 
căi- 
ung.

căi-

Rentă de h&rtiă 5°/0 , . 95.90 
Imprumutulâ căiloră ferate 

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

lorS ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) .

Amortisarea datoriei 
lorâ ferate de ostO 
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei 
lorfl ferate de ostfl ung. 
(3-a emisiune) . . . .112 —

Bonuri rurale ungare . . 105.40 
Bonuri 
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 40

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

imprumutulâ cu premiu 
ung.................................... 124.90

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 124.— 

Renta de hărtiă austriacă 81 35 
Renta de arg. austr. . . 83 —
Renta de aură austr. . . 112 30 
Losurile din 1860 . . . 134.70
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  887 —
Act. băncel de credită ung. 286.25 
Act. băncel de credită austr.279. 0 
Argintulă —. — Galbinl 

împărătesei ..................5.93
Napoleon-d’orl .... 9.96
Mărci 100 îr.ip. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 126.—

99.—

cu cl. d6 sortare 1C3 40 
rurale Banat-Ti- 
.............................. 104 20

cu cl. de sortare 104 20

FARMACIA

Tren u 10

TARIFA

Pentru repețirl se acordă. următorole rabate:
stomacului stricata, a mi-l

Trenula
TrenulQ

urmări- 
precum: 
cârcei la 
suferințe

ună remediu de casă esee 
1 flaconă 20 cr.

anunțuriloru și iiiserțimiiloru
Bega Szt-Gyorgy, 16 Febiuariu 1882.

Onorate Domnule ! Nu Vă putu cspritna îu des- 
ru1ă cordiala mea mulțăiuitâ pentru pilulele D-v, de 
ore-ce pre lângă Ajutorulu lui D*(|eti. consdrtn mea 
care deja ani îndelungați a auferitu de iniserere, s’a 
vindecată prin pi'ulele D-v., și cn tote că și acum 
trebue din când în când sS întrebniuțeze din ele, to
tuși sănătatea ei s a îmbunătățită întru atâtu, în câtu

VIENA. SINSERSTRASSE Nr. I5

Leongang, 15 Maiu 1883.
Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. producă 

adevărată minune, ele nu suntu ca alte așa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajută întru adeverii 
aprope la tote bd'eie. Din pilulele, ce am fostă co
mandam la Pascî, am împărțită cele mai multe 1a a- 
iuici și cunoscuți și au folositu la tați, chiar și persane 
de o etate mai mare și cil diferite bole și defecte an 
dobândită prin ele, deși nu perfectă sănătate, dor to
tuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a urina cu 
întrebuințarea lom. Te rogu cler a-mî mai trimite încă 
5 suluri. Din parte-nd și dela toțî, cari amu avută 
deja norocirea prin pilulele D-v. a ne redobândi sănă
tatea, primiți cea mai cordială inul ța mită.

Martin Dentiuger.

2.
mixtă Nr.

A.
Brașovă la

I. PSERHOFER
la. „goldenen ZBLeich.sa.pfel-

Pilule pentru curățirea sângelui mai înainle numite . Pilule uni
versale1" merită eu tot Ci dreptulă numirea d n urmă, de ore-ce în faptă nu 
esistă aprope nici o bblă, la care nu ar li probată în mii de cașuri efec- 
lultl lord miraculosO. In cașurile cele mai cerbi'ose, la caii multe alte me
dicamente s’au întrebuințate inz «darii, s’a dobândită cu aceste pilule de ne
numărate ori și după ună scurtă timpii deplină însănăloșare. 1 cutibră cil 
15 pilule 21 cr., 1 sulă cu 6 cutiore 1 fi. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu 
rambursă 1 fl. 10 cr.

Trimițându-se prețulu înainte costă cn espedarea francată 
1 sulă cu pilule 1 fi. 25 cr., 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 
35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr’, 10 suluri 
9 fl, 20 cr. (Mai puțină de unu sulă nu se pole trimite.)

Au inrursă o mullim ■ de scrisori, prin cari consumatorii acestoru 
pilule mulțăraescO pentru redobândirea sănătății lorii după cele mai diferite 
și grele bole. Ori-cine a făcu'u odată încercare, recomandă aceslu medi
camentă mai departe.

Reproducemu aci câteva dintre multele scriso i 
de mulțâmită.

[iote sS-și vedă de tute ocupațiunile ci cu vioiciune 
juvtiualâ. Acesta a mea mulțâmită Ve rogu a o în
trebuința spre binele tuturoru celoru ca;! suferii, și 
Ve rogu totodată, ea se-mî trimiteți din nou 2 suluri 
pilule și 2 bucăți săpunu chinezescu. — Cn deosebită 
stimă, supusă Âlois Nn vale priiu-grftdinarii.

Stimate Domnule! Prcsupunendn, Hi tote îne- 
die.-tihentcle D-tale vom fi așa do bune, ca re nu mi
tul u halsntuu contra dcgcrăturiloru, care 
în familia mea a făcutu unu sfârșită grabnică la mai 
multe umflături de degerăturâ, in'ain decisă pe Lângă 
totă neîncrederea inea in așa nun’ițele mijloce univer
sale de lecuire, a lua refugiata la pilulile ciuățltore 
de sânge alo D-tale, ca prin ajutorulu aeestoru mici 
globtilcțo se bambardezu la emurrlmiilelc, de cari su
feră de ani îndelungați. Nil eaitezu de locu a Ve măr 
turisi acum, că suferința mea învechită după o între
buințare de 1 săptămâni a încetată cu lotnlu, și că 
recoinannu aceste pilule în cerculu cunoBcințeloru mele 
cu celu mai marc zelu. Nu am niinicu îu contră și 
dâcă vei face întrebuințare în publică de aceste ale 
mele șire, însă fără de subseinnarca jrnea,

Viena, 20 Februariu 188J.
Cn înaltă stimă C.

Balsam contra degerâturei de 1. Pser- 
hofer, de mulți ani recunoscută ca 
cela mai sigură remediu contra sil 
ferințelortl de rieg’rătură de totu 
feluhl, precum și spre vindecarea 
ranelori» învechite etc. 1 borcănelă 
40 cr., cu trimiterea fran- ată 65 cr.

Balsam contra gușiloră, remediu de 
încredere spre lecuirea umfllturi- 
loră la gafă. 1 flaconă 40 cr., cu 
trimiterea francată 65 cr.

Essența de veță, (Picături de Praga) 
contra
tuirei rele și greulățiloril de to u 
felulâ, 
lentă.

Sncnlfl - Spitzwegericli, medicamentă 
de casă in genere cunoscută și es- 
celentă contra catarului, răgușelei 
și a tusei etc. 1 sticluță 50 cr., 2 
sticluțe cu trimiterea francată 1 fl. 
50 cr.

Alifia americană contra rlieuuiatis- 
mulni, celă rriai b inii medicamentă 
la tbte suferințele rheuma iee, jun
ghiuri, Ischias (bulă de tremuri!', 
junghiu la urechi etc. 1 fl. 20 cr 

Lichioiă din bnrneiii de Alpi de'a 
W. O. Bernhard. 1 buteiiă 2 11 
60 cr., */a buleiiă 1 fl. 40 cr.

Esență pentru ochi de Komershausen,
1 buleiiă 2 fl. 50 cr., 1!i buteiiă
2 fl. 50 cr.

Praffl contra asudării piciorelorii, 1 
cutiă 50 cr, cu trimiterea Iran- 
cată 75 cr.

Pomadă de Tanocliinin de I. Pser- 
hofer, de ună șiră de ani recunos 
cută de medici ca cea mai bună 
dintre tote remediile pentru cres- 
cerea pârului. Ună borcană ele
gantă adjustatu 2 fl.

Plastru universală de prol. Steud.-l, 
la rane din lovitură și inpunsă, 
la totă felulă de bube rele și la 
umflături învechite, ce se spargă 
periodică 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 bor
cană 50 cr, cu trimiterea fran
cată 75 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
Br. Bulrich. Ună remediu de casă 
excelentă contra tuturora 
loră digesițunei stricate 
durere de capă, amețelă, 
stomach, aerelă în gâtă, 
haemoroidale, eonstipațiune etc. 1 
pachetu 1 fl.

Franzbraiitwein 1 butelia 60 cr.
Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile far

maceutice indigene și streine, anunțate prin tote diareic austriace, și la casă, 
când unele din aceste sp<- -ii nu s’ar afla in deposită, se voră procura la 
cerere cu promptitudine și <âl0 se po'e de ef’tină.

Trimiterile prin poștă se efectudză iute, d£că se 
trimite prețulu înainte, sâu cu rambursă,

Trimițendu-se prețulu înainte, (mai bine prin inun
dați! poștali!) este porto poștali! cu înultii mai eftinu, 
decâtu la trimiteri cu rambursă. 1—12

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Bursa <le Siui uresel.

Cota oficială dela 19 Noemvre st. v. 1887.

CltsuIu piățel Brașovu
din 6 Decemvre st. n. 1887.

Cump. vend. Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.55 Vând. 8.57
Renta română <5%). . . 93>/a 9G/a Argint românesc . . . . . . » 8.52 8.56
Renta rom. ainort. ț5°/0) . 96— 97—

» convert. (6°/0) 91 — 92— . . . » 9.94 • 9.96
tmpr. 
Credit

oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural (7°/c) .

34—
105—

36 —
106— Lire turcesc!................. . . . > 11.22 » 11.25

• !! >> (3°/o) • 91»/, 92\4 Imperiali..................... . . . » 10.22 • 10.26
> urban (7°/0) . 103— 104—

• , (6«/0! . 96— 97— Galbeni.......................... . . . » 5 87 » 5.90
>

Banca
• (5’/0) • - 87>/a

națională a României 500 Lei------
88>/a Scrisurile fonc. «Albina» 6«/0 . » 101.— » 102.- -

Ac. de asig. Daeia-Rom. — — 5°/o • „ 98.- 99.—« > » Națională ___ _____
Ruble Rusesc! .....Aură contra bilete de bancă . . 14.1/, 15.— . . . » 110.— > lll.1/,

Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04 Oiscontulil . . . > 7—10°/B pe anfi.

Trenulft

Sosirea și plecarea treniiriloră și posteioru în BrașovO.
1. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Peșta:
de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 rainută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ameiți.

II. Sosirea trenuriloriî:
1. Dela Peșta la Brașovn:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedi. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

Dela Bucuresci Ia Brașovu:
317: 2 bre 32 minute după amedi.

Plecarea posteioru:
i Reșnovu-Zernesci-Branu: 12 ore 30 min. după ametjl. 

Zizinu: 4 ore după amedi.
Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 minute nbpfea. 
Făgărașu: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 bre dimineța.

IJ. Sosirea posteioru:
Reșnovu Zernesci-Branu la Brasovă : 10 ore înainte da amâtți.
Zizinu la BrașovO: 9 ore a. m.
Secuime la Brașovil: 6 bre sera.
Făgărațu la Brașovă: 2 bre dimineța.
Săcele la Brașovă: 6 bre 30 minute sâra.

AnunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.

Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețirl de 3— 4 ori ................................. 10°|

1» 7 7 7J 5— 8 77 ................................. • 15°|«

17 7 7 7 7 9—11 77 ................................. • 20°|o

77 7 7 7 7 12—15 77 ................................. • 30°|o

77 77 77 16—20 77 ................................. • 40°|o

Dela 20 de repețirl în susu ................................. • 50°|o

Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni se facă în-
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

tAvisu d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

biuevoiască a acrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de pe 
fășia sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză din nou sS binevoiască a scrie 
ămuritu și s6 arate și posta ultimă.

Ddcă se iveseft iregularități la primirea <|iarului onor, 
suntiî rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca 
depinde dela noi, sâ se delătureze. ADMINISTR. „GAZ. TRANS*

adresa

abonați 
în câtă


