
RtCactinnec. AfimiEisiraiiUBEi
. Tipografia:

DRAȘOVU, piața mare Nr. 22. 
Scrisori nel'rancrtTf’ nu sp prî- 
mosru, Manuscripte nu se vp- 

trimitu!
Birourile ie annncinn:

Brașovu, piața mare Nr. 22. 
JnsrrRtemai prim eseu în Viena: 
/îtiddlr Mu.'-t-t. lliitfuf iixit iu «V Vopltr 
fUlft> Vtitts). Hfim ich Sf luiltk. Âlois 
litrul, MJhtkta. A.Oppd.L../. Itan- 
rttbe < în Budapesta: .1. I.

4» ton ‘it ?( . }. ) ■ i 
înFrankfurt: <•'. L. lktubt: în Ham- 

burg: .1.
Prețulu mserțiunilniu : o scriu 
garmondii pe o coldiiâ li er. 
și cr. timbru pentru o pu
blicare. Puhlicări mai dese 

după, tarifa și învoielii.
Reclame pe pagina 111-a o se

ria 10 cr. v. a. seu îk) bani.
A1TULU LI.

Gazeta'1 iese in fie-earo <Ji.
Abonamente penlui Austro-Ungana
Pi» unu anu 12 11.. pe șese luni 

6 fi., pe trei huii 3 fi. 
pgnirn România și străinătate:

Pe unu anu 4 0 franci, pe șese 
luni 20 franci, pc trei luni 

10 franci.
S o pr eu u me râ la tdte ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la ild. colectori. 
Abtmamentnln pentru Brașovn: 

hi adininist,rațiune, piața mare 
Nr. 22. ctagiulu I. : pe unu anii 
10 11.. pe seso luni 5 11., pe t.rei 
luni 2 fi. 50 cr. Cu <1 nsdlu în 
casă: Po unu anu 12 fl.. pe 
șese luni 6 fl.. pe trei.luni 3 fl. 
Unu esemplam o cr. v. n. s6u 

15 bani.
A tatii abonamentele cât ii și 
in sorț iun ilc sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 33. Brașovti, Duminecă, 14 (26) Februarie
Brașovu 13 Februarie. 188S.

In siiiuhi coinisiunei admini
strative a dietei unguresc! s'a în
cinsă alaltaerl o caracteristică dis
ensiune. Fiindu adecă, vorba de 
inarticnlarea proiectului de lege 
privitorii la eonvențiunea încheiată 
eu România asupra regularii gra- 
niteloru, câțiva șovinișt! din comi- 
siune au găsită, că eonvențiunea 
originală s'a tradusă lăsându-se nu
mirile ..romanisate" ale munțilotu 
văiloru și localitățiloru. Prinacesta, 
diseră ei. se altereză posițiunea de 
drepții publică a Ungariei și se 
slăbesce „simțulu națională1-', și 
eerură ca tecstulă se liă întregită 
cu numiri unguresc!.

Cu mare greu a capacitatu 
ministrulă-președinte Tisza pe a- 
cești șovinișt!, cari nu potă durmi 
liniștită, pentru eă piscurile bă
trâne ale Carpațiloru portă nume 
,, romanisateîn veaculă kultur- 
egyleturiloră, arătându-le că tex
tilii! convențiunei odată stabilită 
nu se mai pote schimba și liniș- 
tindu-i prin asigurarea, că Un
garia nu va suferi nici o pagubă, 
decă textulă va rămâne nemodi
ficată. Guvernulu, mărturisi d-lă 
T:sza, nu mai pote se retragă 
acuma ună tractată internațio
nală. pe care deja l'a primită.

Disensiunea acesta este, cum 
amu di să, forte caracteristică și 
aruncă multă lumină asupra stărei 
interiore în partea de dincoce a 
monarchiei. Decă „simțulu națio
nală11 șoviniștii alu „rassei domni- 
t6re“ se aventă până la piscurile 
Carpațiloră și pretinde ca și aceste 
se liă maghiarisate, atunci nu ne 
mai putemă mira, când vedemtt, 
că totă ce nu e maghiară și nu 
portă nume maghiară este privită 
de cătră acești șovinișt! cu ochi 
dușmănoși și este declarată de 
ună ren păgubitorii. care trebuesce 
se liă stârpită.

Ce se-i fac! decă. Bncegiulu. Pe
tra Craiului, Retezatulă, Surnlă, 
Friimosa ș. a. esistă de veacuri 
totă sub numirile aceste „romani
sate?" Tmpedecat’au bre aceste nu
miri desvoltarea Ungariei de a- 
prope o miiă de ani? Nu credemu 
se potă susține asemenea, lucru nic! 
chiar vestitul ă Hunfalvy. Der șo
viniștii, de tari și grozavi ce sunt, 
se temu ad! chiar și de numirile 
seculare ale piscuriloru din Car- 
pați, pentru că ele fiindu „roma
nisate11 ar pute se revoce în me- 
moriă, că pe acestu pămentu a 
trăită și trăiesce și ună altă po- 
poră, care reclamă dreptulu seu 
de esistență alături cu „rassa dom- 
nitdre.11

Și au ajunsă a fi forte sensi
bili șoviniștii unguri, au că(jutii 
într'o deplorabilă stare de nervo- 
sitate în materiă de „romanisare11. 
Așa de frumosu îș! împărțiseră ei 
rolurile, așa de dibaciu întrebuin
țaseră tote mijlocele artificiale spre 
a scote și cea mai mică urmă de 
..romanisare11 din viața publică a 
statului și mai vârtoșii din parla
mentă. Se simțeau liniștiți, că 
nici pomenire nu se mai făcea în 
dictă de ..poporală valahă11 și de 

representanții lui și că nici ună 
nume ren sunătorii nu mai con
turba armonia dintre denșii. Când 
etă că ,,nebunii11 din Caransebeșu 
vină se le conturbe pacea sufle- 
tescă arătândă lumei prin atitu
dinea loră energică, că afară de 
șovinișt! mai trăiesce și altă soiu 
de omeni in acestu stătu.

Mare supărare pe bieții șovi- 
niștî, că totuși s’a mai aflată ună 
cercă electorala românescu care 
să dea vină espresiune nemulțu
mirii poporului „valahă1- cu starea 
de fată a lucruriloră. Mânia loră 
în contra generalului Doda. pe 
care-lă întituleză „dictatorulu din 
Caransebeșă11, a ajunsă la cuhne. 
Statulă, strigă foile loru, e „sub
minată11 de generalulu Doda și a- 
filiații săi.

Și în ce consistă ore acesta 
periculosă lucrare de „subminare-1? 
Declarațiunea ce a^ adresat’o noulu 
deputută alu Caransebeșului, d-lă 
Mihailă Popovicî, dietei unguresc! 
nl-o spune clară și lămurită.

Alegătorii români din cerculă 
Caransebeșului voru se arate, țării 
tronului și lumei străine, că par- 
lainentarismulu în Ungaria se ba- 
seză pe o mare ficțiune, că iden
tificarea interesului comună ală 
statului cu interesulă specifică al 
rassei maghiare este de asemenea 
o golă ficțiune, și că întrunii par
lamentă, unde poporulă română 
nu mai are locă, nu pote să aibă 
locă nici „uniculă său represen- 
tantă11 din Caransebeșă.

De geaba se svercolescu așa- 
der șoviniștii, căci lumea totă se 
va întreba cu mirare: cum vine 
că poporulă română nu este de 
locă representatu în dieta un
gară?

Scrisorea d-lui deputată Popo- 
vic! tracteză Gestiunea mai multă 
din punctă de vedere teoretică, 
principială. Este bine acesta, der 
să nu uitămă că șoviniștii, trăindu 
din idei fixe și din teoriile, ce și- 
le formuleză după ele, au deve
nită nesimțitori pentru orice dis
ensiune principială.

Scrisorea noului deputății alu Caransebeșului.
D-lă Miliailii Poporict, noulu de

putată alesă ală Caransebeșului, 
a adresată camerei deputațiloru 
din Pesta următbrea scrisore:

Onorabilă Casă representatică !
Prin mediulă comisiunei de incom

patibilitate On. Casă a decretata pe 
domnulă Traianu Doda, fbstnlu deputată 
alu cercului Caransebeșu. lipsită de man- 
datulă seu, pe motivulă, că densulu, în 
față cu artificiala nulificare politică a 
poporului română din Ungaria, a decliia- 
rată repețită, cumcă nu pote se parti
cipe la deliberațiiuule onorabilei Case. 
Cu ocasiimea. nouei alegeri ce avii locă 
în urmare, acestă cercă a aprobată ți
nuta. fostului său deputată, depunendă 
mandattilă er în mânile unui aderinte 
ală partidei naționale — cu acea espresă 
condițiune, ca .și acesta din a sa parte 
să țină la decliiarațiunea lui Traianu 
Doda din 10 Octomvre 1887. Prin a- 
cesta s’a rostită acestă cercă în modă 
nedubiosă, cumcă atitudinea d-lui Tra
ianu Doda a corăspunsă așteptării sale; 

der într’una totă prin acesta și mie, că
ruia mi s’a făcută onorea d a representa 
acestăjCercă, prescrisu-mi-salinia1de con
duită politică, o liniă, dela care a me 
abate opresce onestitatea politică. Deși 
acestă momentă eminamente subiectivă 
îr .sine’șl deja suficientă ar fi pentru de 
a-ml regula ținuta, elă nu este uniculă. 
Aceleași motii'e greu cumpănitore, cari 
pe precesorele meu l’au determinată la 
ună pasă, ce — recunoscă și eu, între 
împrejurări parlamentari normale abia 
s'ar pute justifica, — determinative simtă 
și pentru mine : căci ele sustau și, astădl, 
neschimbate întru nimica, decâtă doră 
întru atâta, că prin acesta a doua ale
gere li s’a adausă și esteriormente unu 
pondu, care firesce mai nainte nu se 
pute să-lu aibă.

Decă cumva în ochii unora, ai ace
lora doră, cari relațiuuile naționalități- 
loră la noi le cunoscă mai multă după 
nume decâtă în fondulă loră. incidentplă 
a putută să apară ca ună, Țontrastu de 
totă irelevantă. esplicându-lă că a plă
cută unui singulară deputată a opune 
propriulă seu credeu politică acelui pu
ternică torente, ce astădl eserciază fap- 
tualminte dominațiunea eschisivă în sfe
rele nostre parlamentari: apoi votulă mai 
nou ală cercului meu electorală pote să 
fi sguduită întru câtva acestă greșită 
credință.

Faptulă, că în țera întregă astădl 
nu esistă decâtă ună cercă națională ne
maghiară, unde — în butulă constitu
ționalismului nostru nngurescă, adevă
rata. voință a poporului totă mai pote 
se se afirme nefalsificată, acestă faptă 
în necsu cil celălaltă, că adecă acestă 
cercă electorală, celă mai mare în țeră, 
cu 100.000 de suflete și peste GlXXt de 
alegători, s’a simțită îndemnată a sanc
ționa solemnelă și unanimă actulă de re- 
sistență pasivă ală fostului seu deputată, 
face sigură necontestabilă mărturiă des
pre aceea, că avemu înainte-ne ună con
trastă mai afundă.

Acestă contrastă, ce aci, la acestă 
punctă ni se îutățișeză, este propriamente 
numai ună simptomă ală acelui mai a- 
fundă contrastă, în care tendințele ac
tualei politice de stată necesarminte tre
buia se devină cu chiar instinctele de 
vieță a poporului română. Căci este 
lucru evidentă, că o politică de stată, 
care șl-a. făcută de problemă a crea, 
țării ună parlamentă, în care, cu eschi- 
derea celorlalte, numai o rassă se fie re- 
presentată; o politică de stată, care în 
tote punctele activității sale tinde a. 
identifica interesulă comună ală țării cu 
interesulă particulară ală unei rasse și pe 
agestă cale a inaugura dominațiunea unui 
particularism^ de stilă mai înaltă; o po
litică de stătu, care în acestă artificială 
identificare de interesă caută nu numai 
celă mai eficace mijlocă pentru domina
țiunea unei rase, ci totd’odată condițiunea 
sine qua non pentru esistență ulteridră 
a Ungariei: — o asemenea politică de 
stată absolută incompatibilă este cu in
teresele esențiali ale poporului română. 
Seu doră nu este așa? Pote cineva, fie 
măcară din șirurile aderențiloră politici 
de stată, să nege adeverulă acestoru 
țese ? Nu ore fapte necontestabile avemă 
înaintea, ochiloră noștri ? Și de n’am pre
geta tocmai a nega fapte notorice, ore pote 
ar face acesta aderenții politicei de stată, 
făr' ca. totd’odată să desavueze în totă 
forma însăși principiile condueătdre ale 
politicei de stată ? Seu că doră nu faptă 

este, că în legislațiunea Ungariei poli, 
glote interesele naționale numai ale. unei 
rase ale minorității representate simtă și 
încă într'o absolută eschisivă măsură ? — 
jjrecându de representarea acelorași in
terese ale celorlalte rase, ale majorității,
— nici vorbă nu pote să fiă seriosă! 
Acestă faptă atâtă dela ochi bătetoră 
e, încâtă a atrasă deja atențiunea străi
nătății asupra sa. Firesce că cei ce cu
noscă numai relațiunile nostre etnogra
fice. er nu și mânuirea constituționab’s- 
mului nostru, aceia abia voru pute să 
}>ricepă acestă aparițiune singulară și fără 
esemplu în analele sistemei representa- 
tive democratice: fapta însă e nenega- 
bilă. întocmai ca .și acelă adevără, că 
acesta faptă constitue chiar basa faptică 
a întregei nostre politice de stată.

SeiȚ,d6ră nu e faptă, că potestatea 
de stată consideră de a sa principală 
problemă, a’șl pune întrega sa putere și 
auctoritate, tote organele și mijlocele 
materiale ale statului, pe terenulă poli
tică și celă culturală. în servițiulă inte- 
reseloră specifice naționale numai ale 
unei rase ? Și — unde este acelă ade
rinte ală politicei de stată, care ar pute 
se facă împntațiunl potestății de stată 
pentru acestă cuprindere a eliiămării 
sale făr’ ca prin acesta să abnege totdeo
dată însăși idea fundamentală a politicei 
de stată ? Au nu tocmai din contră, fiă- 
care sinceră aderinte alu politicei de 
stată necesitată este a recundsce pe față 
.și fără reservă, că potestatea de stată, 
când astfelă procede, nu face decâtă a 
se nisui să corespundă supremului pos
tulată alu acestei politice de. stată?

Unde e acelu aderinte ală politicei 
de stată, care ar voi seu ar pute numai 
să voiescă a. disputa faptulă, că acestă 
politică de stată, cu tendința de domi- 
naț.iune eschisivă a unei rase. îșl caută 
justificarea, politică finală chiar în con
servarea proprie a Ungariei ca. stată? 
Seu că doră noi și nu chiar aderenții a- 
cestei politice de stată inventat-au fai- 
mosa teoria despre „uniculă clementă 
construitoră și conservătoră de stată ?“ 
Au nu cliiar inalterabila, convicțiune, 
cumcă numai dominațiunea eschisivă a 
acestei rase ar mai fi în stare a garanta 
durabilitatea esisteuței Ungariei — for- 
meză în tabăra, aderențiloră politicei de 
stată acea fundamentală dogmă, cu carea 
stă și cade întregă acestă politică de 
stată ?

Și acum întrebă: Ore tote aceste, 
una ca una nedisputabile fapte, nu simtă 
ele fapte notorii, fapte pe cari aderenții 
politicei de stată nu le-ar pute nega făr' 
ca totd’odată se isbescă de morte, chiar 
în inimă. însăși politica de stată ? Aceste 
fapte însă într’una dovedescă plinulă și 
neînfrângibilulă adevără ală teseloră de 
mai susă — prin aceea că ni-lă scotă 
nudă la ivelă celă mai intimă sîmbure 
ală politicei de stată și ne arată limpede 
ca sorele. cumcă acestă intimă sîmbure 
nu e decâtă — identificarea, sistematică, 
dup’ ună plană mai mare, a interesului 
comună ală țării cu interesulă specifică 
națională ală unei rase, și că acesta i- 
dentificare de interese, așa cum o cu
prinde politica de stată, constitue o con- 
diținne sine qua non — nu numai pen
tru dominațiunea națională a unei rasse. 
ci și pentru esistență. ulteridră a Unga
riei. In scurtă : Potestatea legislativă și 
esecutivă a statului în servițiulă intere
sului specifică națională ală unei rasse
— eu escln'derea pretutindeni a intere- 
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suini comunii alu țerii. — acesta este 
direcțiunea internă, esențială și caracte
ristică a actualei politica de stată.

Are inse medalia și partea sa aversă. 
Decă adecă nu se pote nega faptultl a- 
tinsă. că în dieta poliglotei Ungare sunt 
representate interesele naționale numai 
ale unei rasse. ale minorității: decă avem 
în vedere, că acesta în acelă secolă se 
întâmplă, când ideea de naționalitate 
preocupă spiritele ca nici odată mai na- 
inte; decă recugetămft, că acestă unila
terală representațiune în acelă stată este, 
ale cărui popore agitate suntu de inte
resele naționale doră mai multă ca în 
oricare altă țâră și mai puternicii ca de 
ori cari alte interese : decă considerănnl. 
că acesta în acelti stată se petrece, care 
odată deja a fostă teatrulă unui deplo
rabilă resbelă civilă, când poporele as- 
tădl uitate, și-au versată sângele pentru 
egalitatea de drepții națională, atunci 
solenelă proclamată dela înălțimea Tro
nului : decă în fine nu trecemă cu ve
derea nici mijlocele ale căroru aplicare 
la alegeri este de publică notorietate: 
atunci acestă drastică anaclironismă face 
eclatantă și nerefutabilă mărturiă . că 
parlamentarismulil în Ungaria, acestă 
fundamentală pilaștrii alu vieții nostre 
de stată. nu corespunde primului și 
și indispensabilului postulată de adevă
rată sistemă representativă democra
tică. uefiindă elă espresiunea fidelă a 
celoru mai momentdse interese de vieță. 
de cari simtă pătrunse astădl [poporele, 
ci basăndn-se numai pe — o mare, der 
golă ficțiune.

Decă d'altă parte arătată e chiar ca 
lumina sorelui. că întregi acestă politică 
de stată este basată pe identificarea in
teresului comună ală țării cu interesulu 
specifică națională ală unei rasse, nu mai 
puțină evidentă este, că și acestă iden
tificare de interesă, ce logică nu se 
pote justifica și nici susține din punctă 
de vedere practică, propriaminte încă 
nu e alta, decâtă — o a doua, aseme
nea mare, der tot atâtă de golă ficțiune, 
ca și cea dintâiu.

Astfelu d'o parte vedemă o politică 
de stată, care cele mai bune puteri ale 
statului le aplică întru a construi pe te
melia a doua mari ficțiuni, ca pe două 
petri unghiulare , dintr'ună conglomerată 
de diferite elemente naționali — lină 
pomposă stătu artificialu-națională: er 
d’altă parte vedemă poporele încate- 
nate în „libertatea maghiarăL dintre 
cari popbră unulă, celă mai însemnată, 
acolo unde se pote și întru câtă i se 
mai pote, întrepune ală seu veto solenel 
în contra acestei politice de stată. Ast
felu vedemu, cum acestă politică de stat, 
d’o potrivă greșită în fundamentele sale, 
ca și în scopurile finali, împinge prin 
măestriă într’miă ominosă conflictă a- 
cele două popore, cari Provedmța pare 
a le fi avisată unulă la altulă cu inte
resele loră esîstențiall.

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“
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Anuln 104 după Christ.

Cartea IV. — Cele de-apoi.
(Fine.)

— C’e-ai hotărîtu cu mine? întrebă 
Longină pe Rege.

Decebalu, în locă de a i răspunde, 
îi arăta cu mâna scaunulu, și îndată doi 
curteni luară pe Longină de subțiori și’lă 
urcară pe unica treptă a tronului, silin- 
du'lă să ședă. Picenă, cubiculariulu său, 
rămase alături în piciore. Decebală făcu 
din nou lină semnă , curtenii se dară la 
o parte și Longină putu zări sosindă din 
fundulil taberii trei cavaleri Romani. 
Inima lui bătu mai cu petere, dorurile 
și speranța lui se întrupau par’că în 
acele trei piepturi de ostașii, și când se 
apropiară mai multă. Longină se sculă 
cu totnlu în piciore și strigă :

— Sura!... Licinius Sura! și voi să

In clară și deplină convicțiune de 
acestă solidaritate a intereseloru. scopul 
și înțelesulă votului, ce a dată la acestă 
oeasiiuie cerculu electorală ală Caranse
beșului este: a indigeta acelil confiictu 
de interese, provocată prin greșita poli
tică de stătu, a indigeta acelil conflictă 
nil numai în numele său propriu, ci — 
fie despre acesta convinsă totil insulă. — 
și în numele întregii poporului română.

In acestă sensă rogu pe ou. Casă 
a interpreta presenta dechiarațiune. con
formă cărei, aderându și eu la pronun- 
ț atulă princip, că întrunii corpă repre
sentativă. unde poporală română n’are 
locă, nu pote să aibă loc nici „uniculă seu 
representanteu: nici la deliberațiunile sale 
nil potă participa, nici mandatulă nu 
potă depune, și așa nici nu mă simtă în 
posițiunea de anii presenta în regulă 
credenționalulu.

Se pote. că. în aprețiarea acestei 
cause ou. Casă se va pune erășl pe basa 
sa curată formală : der o rogă să recu- 
gete. că înfășurându-se ea în propria ei 
fină tecstură formalistică, pote — ce e 
dreptă — ignora realitatea, der răultt 
prin acesta nici nu-lă va vindeca, nici 
nu-lă va ascunde din naintea ochiloru 
hunei. —

Orșova. în 22 Februarie 1888. 
JUihailit Poporicl m. p.

alesă deputată alu cercului Carausebeșu.

Atitudinea Angliei.
In camera comnneloru din Londra. 

Fergusson a declarată în numele guver
nului că Anglia n'a luată asupră'șl nici 
o altă îndatorire afară de cele ce simtă 
cunoscute camerei. Politica lui Salis- 
bury nu e nicidecum dușmană Franciei. 
Raporturile cu Francia suntu bune și 
speră că ele voră dura cu atâtu mai 
multă, cu câtă politica esternă a Fran
ciei merge paralelă cu a Angliei. Pu
blicarea corespondenței Angliei cu ma
rile puteri asupra situațiunei Europei e 
imposibilă, deorece acesta ar involva o 
călcare a încrederei. Problema Angliei 
este de a nu se amesteca în nici ună 
răsboill, decă nu voră fi atinse intere
sele ei naționale. Anglia se află acum 
cu tote puterile în pace și în concordiă.

Camera a fostă forte mulțumită cu 
respunsulă lui Fergusson.

Unu confiictu franco-italianu.
După cum comunică o tele

gramă din Roma, la Modana, 
nude e gara dela frontiera franco- 
italiană, s’a produsă mm incident, 
lutr’o cafenea a isbucnitu o certă 
între unu veterinară italiană Gi- 
rolami și între mediculă maiorii 
francesă Favre. D-lu Girolami 
ducendu-se acasă, nisce soldați 
francesl se duseră la elă ca se-lă 
silesc» a se întorce la cafenea și 

plece spre ei. Păzitorii însă îlă opriră. 
Elă cădii er pe scaună și, cu manile 
strînse una de alta, dise aprope în gândă :

— Mulțămescu Deiloră că ochii mei 
îi mai vedură odată!

Erau în adeverii trei Romani, cei 
din urmă trimiși ai lui Traiană: Tribu- 
nulă militară Sura cu centurionii A. Ju- 
lius Candidus și /< Julius Quadratus.

Decebalu dise tălmaciului să-i întrebe 
ce dorescă.

— Poftimă pace și senină Domniei 
Tale, grăi Sura. Augustuhi nostru Impe- 
rată ne-a trimisă la curtea Domniei Tale 
să întrebămă pe liotărîte : pace ori răs- 
boiu ?

— Pace, pace, răspunse Decebală; 
etă cum trăimă cu fr atele vostru, adăogâ 
elă cu .șiretenia, arătândă pe Longină ? 
Va fi pace nu vă temeți.

— Noi trebue se nnplinimă ordine 
auguste. Te întrebă Impăratulă ce ceri 
Domnia Ta ca să ne dai pe Longină?

Eu, ce ceru ?... întrebă Regele 
sculându-se deodată în susil, cerii sănii 
dațl țera înapoi !... strigă, fără a se mai 
stăpâni.

se cerii silise. Veterinarulii se su
puse, der după aceea fii reținută 
la inchisore fotă noptea. A doua 
<]i guvermilit italiano a ordonată 
d-lui Girolami se plece la Husa și 
se ascepte acolo ordine nou?.

Din causa acestui incidență 
s'a produsă ore-care agitația la 
Modana și guvernulu italiană a 
ordonată, ca măsură de preeau- 
țiiuie, gendarmiloră italianl ca se 
nu iasă din gară.

Ministrulă italiană Crispi a 
propusă guvernului francesă. pen
tru a se evita orl-ce incidență, se 
schimbe in modă simultană per- 
sonalulă francesă dela gara din 
Modana. făcendu aeelașă lucru și 
guvenmlă italiană cu personalulă 
italiană dela acea gară.

SCIRU/E Dl LEI.
Tineri, cari n'au trecută etatea de 

24 de ani și au absolvatu cu succesil. la 
vre-ună politeclmică din monarchiă. eur- 
sulu de ingineria de construcția ori ele 
mașine .și sein limba germană se pri- 
mescii î» marina e. r. ile resboiu. menți- 
nându-se obligamentulă lorii la serviciulil 
militară, cu ună stipendiu anuală de 600 
fl. ca elevi procisorici. Suntu preferiți cei 
cari cunoscă și limbile italiană, francesă 
și englesă. După depunerea esamenului 
cu sticeesu devină elevi definitivi și se 
numescă. după trebuință, ingineri de con
strucția naveloră ori la artileria de ma
rină. Petițiunile se se adreseze pană la 
15 Martie n. c. la secțiunea marinei din 
ministerulă comună de rftsboiu.

* *
Ar/io vamala s'a stabilită pentru luna 

Martie cu 251/., procente.

In afacerea liberării roluntariloră pe 
unit anii din considerațiuni familiare și a 
validității recursului loră pentru libera
rea provisoriă, ministrulă de honvedl în 
înțelegere cu ministrulă comunu de răs- 
boill a luată următorele disposițiunl: 1
In tote acele castul. în care se petițio- 
neză pe temeiulă unui fostă titlu ce e- 
sista pe timpulă jurărei loră. petițiunile 
au să se trimeță de autoritățile instanței 
ânteiu și a doua ministrului de honvecțl- 
2 Ministrulă de. honvedl are să decidă 
și asupra aceloru cașuri, în care obligații 
la servieiulă militară, cari au fostă res
pinși cu recursurile lorii de liberare din 
considerațiuni familiare, der cari posedă 
cunoscințele ce se ceră pentru a fi pri
miți ca voluntari pe ună ană. petițio- 
neză pentru Ța li-se acorda favorea de 
voluntari.

Precum anunță „Lupta.“ minislrulu 
românii <l< resboiu va cere în sâptemâna 
viitore ună credită pentru concentrarea 
unei părți a reservei. care are se fiă che-

Der umbra lui Vezinas i se ivi în 
față, aspră, și Domnulă se a.șec}â din nou 
josfi. Elă schimba câtă putu tonulu și 
dise :

— Eu... nu ceră nimica. Cavalerulă 
Longină ve v'a aduce peste optă <lile 
pacea!...

Cavalerulă însâ. galbenă, tremurândă 
de măniă. se sculase pe scaună în pi- 
cidre și deabia încăpea sub acoperișulă 
lui. Elă striga câtă ce putu :

- Sura!... Licinius Sura!... nu te 
cunoscă! Tu nu vii în numele lui Tra
iană Augustă! împăratulă se micșoreză ! 
Elă nu cere pace!... Du-te de-i spune 
că eu am murită!...

Și iute ca fulgerulă îșl duse mâna 
dreptă la gură și înghiți otrava ce i-o 
deduse Dochia. Apoi, șovăindă, întinse 
brațulă’cătră cubiculariulă seu, care se ră- 
pedi la mână, o sărută, o mușcă, ca se 
sorbă ultimele picături ce mai rămăse
seră în ghiocea spartă. Cavalerulă cădii.

Iute, toți din tote părțile alergară 
la elă. Decebală îi dete la o parte și, 
ca ună nebună, îlă apucă de gâtă, par’că 
ar fi voită se-lă împedece de-a înghiți 

mată pe la sferșilulă lui Martie la eseri i- 
țitl de arme.

In cercurile militare a produsă scii- 
sațiune deșertarea unui ofieer/i, a locote
nentului c. r. de artileria Iovan i’i/as. 
Acesta era însărcinată eu administrarea 
depositulni de materială ală regimentu
lui 4 de artileria de corpă și în acestă 
calitate avea se manipuleze sume mari 
de bani. Vitas a dispărută din Pesta 
acum vr'o două sejitămânl. In urma a- 
cesta s'a ordonată o revisiune a regis- 
treloră. Oficerulă fugară, care se bucura 
de încredere drbă din partea .superiori- 
loră săi, într’o scrisore adresată cătră 
amicii săi spusese că seva sinucide: der 
suntu destule momente care arată, că elă 
a apucată drumulă spre Rusia. Vitas e 
din Croația, mai nainte a fostă la eclii- 
tațiiuie. și. precum se dice. era ună pa
sionată jucătorii de cărți.

» *
Vestitnlă chirurgu .și profesorii la fa

cultatea de medicină din BucurescI, Dr. 
/iimilrescit-Serereaini, a fostă invitată a 
lua parte ca vice-președinte la ală trei
lea c-ongresă internaționalii de chirurgiă 
ce se va ține în luna viitore în Parisă.

-• *
Prlnțiilii Alexandru Știrbi iu a fostă 

alesă de oposițiiuiea din România ca .șefă 
alu ei. Prințidâ Alexandru Cina, care 
fusese alesă deputată de țăranii din Mehe
dinți. printr'o scrisore adresată acestora 
renunță a primi mandatulă. dieendă că 
nu pote sta înir'o cameră, care va fi pre- 
sidată de celă care a trădată (generalulă 
Leca; pe tatălă seu. Afară de acesta prin- 
țulă Cuza n’are încă etatea de 25 ani, 
ce se cere pentru a pute fi deputată.

« «
La iniieersitatca din Pesta s'a deschisă 

ună cursă de limba ruseseă, în urma dis- 
posițiunei ministrului instrucțiunei. Cu 
acestă cursă e însărcinată profesorulă de 
filologia slavă Dr. Oskar Asbotli. Pre
legerile au începută erl Vineri în 12 (24; 
Februarie și se voră ține de doue-orl pe 
septemână. Marția și Vinerea, dela 5 fi 
ore sera. Pentru acestă cursă nu se 
plătescă bani de colegie.

Semnă alil tini]mini!

Din causa defraudănloru din llaab. 
simtă condamnați prin o sentință a mi
nistrului de interne: Primaiulă Franz 
Lacza, vice-primarulă Ladislau Kozics 
și protofiscalulă Dr. Alexiu Beliczay. 
(cari fuseră condamnați la câte 500 fl. 
amendă de cătră judecătoria disciplinară 
de prima instanță) la pierderea oficiului 
și la restituirea sumei defrauclate de 
40,000 fl. : de asemenea îșl pierdă ofi
cialii fiscalnlă Eugen Kiss, casierii Lud- 
wig Zantho și Franz Horvath. notarulu 
oficiului orfanală Iosef Braun. contabi- 
lulă primă Ernst Haeflner. controlornlu 

otrava. Mâna murindului se încleșta de 
haina Regelui, er gura lui deabia rosti, 
cu vinete buze :

— Fiiulă teu.... eu.... eu.... l'arn
ucisă!...

Și par’că ar fi invocată o mărturiă 
văzduhului, tocmai atunci unii păditoru 
alu palatului străbătu mulțimea, trecu 
speriosă printre pașnici și se apropia 
de Rege.

— Domne, fiiulă Măriei Tale s'a 
găsită mortfl în grădina palatului!. .

Deodată Domnulă se scula în pi
ciore. sălbatecă, cu ochii mari, sânge
rați. și ca ună lupă voi să se răpedă 
cătră trimișii Romaniloră.

— Ucideți-i! ucideți-i!... răcni elă 
•și se împleteci, se învârti într’o parte și 
cădii josă.

în câteva minute solii romani fură 
făcuț.I bucăți.

Tbtă nobilimea se grămădi în ju- 
rulă Regelui, căutândă să-lă 'inișce^ să-lă 
deștepte. După multe greutăți Regele 
î.șl veni în simțiri. Elă se sculă pe ună 
genuncliiu. voi să rădice buzduganulă 
dealătur. .și deabia isbuti să ijică :
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cassei Franz Fugi >i eontrolorulă cassei 
* fimdațiiiiiilorii Ludwig Briickler.

La l Martie a. c. se vor introduce tuni 
felin de mărci de ratare a răilorh ferate un
gare. care se voră elibera în cărticele 
conținândă mărci â 1 fi., ă 50 cr. și â 
10 cr. cu o valori; totală de fl. 65. s. a. 
Aceste cărticele se vândă numai cu 50 
fl. și ofere prin urinare. în comparația cu 
biletele ordinare de călătoria, o reducere 
de 30" Biletele de călătoria cumpărate 
pe basa unei astfeliu de cărticele cu mărci, 
oferă avantagiulfi dea pute ave 25 Kgr. 
bagagiu scutită de plată etc.

Cărticele “cu mărci de călătoria se 
potu procura dela 1 Martie a. c. in bi- 
roulă orășenescă de călători din locali
tate (Strada Vămei Nr. 10), unde publi- 
culă călâtoră pote primi și deslușirele 
necesare.

«s *
Someșiilă a eșită din albiă lângă Fe- 

neșulă săsescu.

„Gazeta înaintea juriului din Clușiu."
Sub acești"! titlu scrie „Ellen- 

zek“ dela 22 Faurii îu privința 
procesului de pressă ală „Gazetei“ 
următdrele:

Acestă foiă valahă din Brașovu câte 
odată trece peste margini cu vorba. A- 
tlllicl apoi nu caută nici la drepturile 
omenescl, nici la instituțiunile legale, ci 
lovesce în totii ce’i vine înaintea vârfu
lui condeiului ei. „Gazeta" înainte cu 
câteva luni a scărmănată aspru așecle- 
mintele constituționale ale statului ma
ghiarii și procurorulu supremă aflândă 
în acesta agitațiune contra statului, i-a 
acățată de gâtă ună procesă de pressă. 
Pertractarea finală în acestă procesă 
de pressă va fi la începutulă lui Martie 
înaintea juriului din Clușiu cu care o- 
casiune redactorulă și coredactorulă foiei 
încriminate voră sta pe banca acusa- 
țiloră. Forul ă de ac-usare îlă represintă 
proetirorulă reg. Dr. Biro Jânos. carele, 
după ctun se pote prevede, va ave o di 
fierbinte, în care va ave se lupte cu re
dactorii „Gazetei11.

Lumea juridică a orașului nostru aș
teptă cu interesă acesta ciocnire.

Din comitate.
Solnocu-Dobeca. In adunarea estra- 

ordinară, ținută la 18 Februarie n. în 
Deșiu sub președința fișpanului-pașă, br. 
Banfty-Dezso, s’au pertractată între altele 
următdrele afaceri:

S’au înscrisă ea membri la societatea 
de mai/hiarisarc din Reșița (Resiczabânyai 
magyarnyelv-terjesztd-egyesiilet) cu taxă 
de câte 30 fl. atâta orașulu armenescu 
Gherla, câtă și comitatulu Sdlnocu-Dobcca. 
(Audl acolo' Unu comitatu românescă 
să se înscrie ca membrii la o societate 
de maghiarisare în o adunare de câțiva

— Se niurimă! Se murimu cu toții!... 
Der se părea că nu mai avea putere. 

Capulu îi cădii pe pieptă, lacrimile îi 
veniră în ochi, și acesta câne, domnă și 
tată, plânse și deabia grăi:

— S’a isprăvită! s’a dusă .și celu 
din urmă Rege alu Daciei!

Apoi, ca .și cum i-ar fi rămasă o ul
timă speranță în greutatea durerii lui grăi:

— Să vină fiică-mea.
Servitorii alergară la frunejară, unde 

era corulă, și după câteva minute se 
vădii Dochia înaintândă spre tatălă său, 
galbenă ca cera, cu privirea rătăcită 
ca de nebună, cu buzele tremurândă... 
Ea rămase în piciore, privind ă fără a 
vede, audindă fără a înțelege, er bă- 
trânulu Rege se sculă de josă, o strînse 
la pieptulă lui, și-i șopti încetă:

— Fată !... a venită cesuliî din urmă ! 
0 se moră, o să muriină. Fată, să mă 
îngropi la ună locă cu toții... cu fiulă 
meu... cu ai mei., căci pote... pote să 
ne deșteptămă vre-odatâ... și să fi mă 
împreună !...

(„ Convorbiri literare".)
Duiliu Zamfirescu.

UngurașI. făr a fi de față pote chiar nici 
ună Română! Mari simtă minunile lui 
Banfly-pa.șa! Românii se protesteze în 
contra acestui actă satrapescu ! i

S’a aprobată hotărîrea de a se da 
dreptă de pensiune notariloră de cercă 
Kozma Miklos și Roth A. socotindu-se 
dela 1 Ianuariu 1872. Totodată voră fi 
provocațl și ceialalțl notari de cercă mai 
bătrâni, ca cererile de asemenea natură 
să și le insinue în decursă de 30 de cjile.

S’a acordată comunei Copîlnică-Mă- 
năștiu-ă puterea de a’șl esarenda din mână 
liberă dreptulă de cârciiunărită și de vă
muire la târguri. S’a primită propunerea 
comitetului permanentă de a se anula a- 
legerea de primară din Cățcău, sub pre
textă că representanța comunală n’a fostă 
constituită după cum se cuvine.

Advocatulă din Deșiu Leszai Lâszlo, 
după cetirea unoru acte, a cerută să se 
ordone cercetare disciplinară contra fi- 
solgăbirâului cercului Deșiu. Bokros. con
tele Kornis și vice-șpanulă au vorbită în 
favorulă fisolgăbireului. care fu absolvată 
cil 55 voturi contra 1.

Ciucu. Adunarea comitetului admi
nistrativă s’a ținută la 20 Februarie n. 
sub președința fișpanului Miko Bâlint. 
Din raportele presentate la acesta adu
nare estragemă următdrele date:

S’au estradatăîn decursulă lunei Ian. 
pentru România : 3 pașaporte pe câte 15 
dile. 290 pe câte ună ană. Au incursă 
în tesaurariatulă statului ca pedepsă pen
tru contrabandă de vite 149 fl. 23 cr.

Starea sanitară a locuitoriloră în de
cursulă lunei Ianuarie a mersă spre mai 
ren, decâtu în Decemvre. Epidemia văr
satului a bântuită în 8 comune, s’au bol
năvită 284 copii, dintre cari 5 au mu
rită, 64 stau încă sub cură. In comuna 
Giurgeu-Remete s’au bolnăvită de scarla- 
tină 179 individl. dintre cari 62 au mu
rită. In comuna Giurgeu-Szârhegy au 
suferită de inflamațiune de gâtă 15 copii, 
dintre aceștia 6 au murită.

S au încassată în darea directă 9956 
ti. 55 cr.. au rămasă restanță 71,477 fl. 
41 cr. In darea militară s’au încassată 
797 fl. 20 cr.. restanță au rămasă 2425 
fl. 49 cr.

Din eausa epidemiei s’au închisă șco- 
lele pentru luna Ianuarie în 6 comune.

Selagiu. Starea sanitară a locuitori
loră în cursulă lunei Ianuarie a mersă 
forte ren. Epidemiile au fostă la ordi
nea cjilei. Din causa acestora s’a sistată 
învățămentulă în mai multe comune, s’au 
oprită jocurile, precum și orl-ce altă soiu 
de întruniri.

Intre vite epidemia n’a bântuită. 
Numai în Derja mare s’a ivită rîia în 
o turmă de 90 oi, cari au fostă puse sub 
pază.

Restanța de dare cu finea anului tre
cută a fostă de 421,263 fl. 18 cr. S’au 
incassată însă în lima lui Ianuarie cu 
2805e fl. 89 cr. mai multă ca în Ianuar. 
anulă trecută.

Au murită în urma diferiteloră bole 
epidemice din întregă comitatulă 66 per- 
sone.

Stupăritulfl.
Voita, Ianuarie 1888.

(Urmare

Clinică ce folosă ne pote aduce stu- 
păritulă rațională și cumcă renteză-se 
să-lă cultivămă, o potă spune stuparii, 
că cu puțina osteneli, ce o vomă pune 
cu cultura stupiloră, ni se resplătesce în- 
decită.

Cumcă coinitetulă școlelorii grăuiță- 
rescl a înțelesă acesta, se vede și de a- 
colo, că la 7 școle 11-a donată coșnițe 
practice, er cu învățătorii a ordinată cur
suri de stupărită. unde aceștia au avută 
ocasiune sâ’șl câștige cunoscințele de lipsă 
la cultura rațională a stupiloră.

Ar fi timpulu ca abată în direcțiu
nea acesta, câtă și pentru introducerea in
dustriei de casă, să facă începutulă și 
vener. consistdrie, sistemisându-se câte 
ună profesorii de industria la institutele 
preparandiale, precum și construirea unei 
stupine pe lângă acelea, în care sâ se 
manipuleze stupăritulă rațională și de 
unde fiitorii învățători și preoți sâ’șl potă 
câștiga cunoscințele de .lipsă. Acesta însă 
ar trebui să se facă câtă mai curend, să

nu se aștepte alții ca se o impună, ceea-ee 
încă nil va fi departe, căci „reuniunea 
regnicolară a stupariloiTri în adunarea 
generală, ținută la 25 28 Augustă a. c.
în Alba-regală, la care a luată parte 
și Maday Jzidor. consiliată ministerială 
de secțiune, a adusă conclusulă: ca se 
se susțernă o representațiune la minis- 
trulă de culte și instrucțiune publică, 
pentru introducerea în modă obligatorii 
a propunerei stupăritului rațională, atâtă 
în teoriă, câtă .și în praesă, în preparan- 
diele din țâră. Acesta de sigură că va 
și urma mai curend seu mai târdiu .... 
„Latina gintă e o regină........ Ea merge
în fruntea altoră ginte. “........ cântă ma
rele poetă Alexandri, se dovedimă, că 
nu totă de silă fiieemă ce facemă —deși 
în interesulă nostru.

Ună bună serviți u va face spre sco- 
pulă acesta opșorulă confratelui Deganu, 
atâtă pentru institutele preparandiale cât 
și teologice, căci într’acesta se voră afla 
tote îndrumările de lipsă la cultivarea 
stupăritului rațională. Voră trage mare 
folosă și toți aceia, cari până acum s’au 
ocupată cu stupăritulă într'ună modă 
primitivă, precum și frații învățători, 
preoți și aițl inteligențl și toți aceia 
cari voiescu se se ocupe de aci înainte 
eu stupăritulă rațională. Nu mai puțină 
folosă voră trage elevii școleloră repe- 
titore. decă li se voră esplica și arăta și 
în praxă cele învățate din opșorulă de 
față: er poporului de rendă să i se es- 
plice în prelegerile de seră, despre cari 
amă vorbită cu altă ocasiune.

Altcum și cartea e întocmită într'ună 
modă de totă practică, încâtu manipu
larea cu coșnițele inmobile (ori mai bine 
cu fagurii inmobill) s’a pertractată la 
ună locă cil a celoră mobile, ca să nu 
fiă silită stuparulu a căuta la lină locă 
manipularea cu acelea, er la altulă cu 
acestea, ci află îndată atâtă modulă de 
manipulare cu unele, câtă și cu altele, 
ce este de totă practică și avantagiosă. 
Ună mare avantagiu are acestă carte 
față de altele și prin practica și nime
rita ideă de a tipări figurile în broșură 
separată la finea cărții, pe carea lecto- 
rulă cetindă în carte, o pote pune în- 
naintea ochiloru, și vorbindu-se despre 
cutare figură nu e silită a răsfoi prin 
carte spre a privi figura, după cum se 
întemplă acesta cu figurile intercalate în 
textă, când descrierea figurei trece pe 
pagina următore — ci o are înaintea sa. 
Afară de acesta prețulă cărții încă este 
forte moderată — ceea ce încă s’a pu
tută ajunge numai prin sprijinulă mo
rală și materială ală Ilustrității Sale 
d-lui Baronă Ursu, și adecă 35 cr. plus 
5 cr. porto poștală, și se pote procura 
atâtă dela autorulă în Viețelă (p. u. 
Branyiccka), câtă și dela subscrisulă p. 
ti. Also szombatfalva, căruia i-a pusă la 
disposițiune autorulă câteva esemplare. 
Alte broșuri de cuprinsulă acesteia s’au 
vândută cu prețuri îndoite, din care încă 
resultă, că pe autoră nu pofta de câș
tigă, ci numai simțulă curată de a răs
pândi acestă ramă productivă și folosi- 
toru ală economiei și la poporală nostru
— l’a îndemnată 1a. edarea opului de față.

Deci cei ce dorescă a ave acestă 
opșoră grăbescă cu procurarea lui, căci 
mai târdiu predându-se în comisiune li- 
brariloră să nu fiă siliți a’lă cumpăra 
mai scumpă, ce de regulă să întemplă.

Altcum dela sprijinulă ce va întâm
pina acestă opșoră din partea publicului 
română, va depinde încuragiarea seu 
desctiragiarea acestui tânără specialistă 
în ramulă stupăritului.

(Va urma.’i

IntemplărT diferite.
Arși de vii. Duminecă în 7 (19) 

Februarie, Ioană Nană din Reșnovă, du- 
cându-se la biserică cu soția sa, au lă
sată închiși în casă trei copii în vârstă 
sub 5 ani. Când s’au întorsă acasă, au 
găsită pe unulă din copii jumătate scrum; 
i se aprinsese hainele de pe elă dela foc 
și arsese. Pe ceilalți doi copii i-au gă
sită înecați de fumă. — La 15 Februa
rie n. locuitorulă Boloni Mihaly din 
Apața se dusese de acasă împreună cu 
nevastă-sa, lăsândă închisă în odaiă pe 
fiiulă loră de 5 ani. Când s’au reîntorsă 
aflară pe podeala casei cenușa neferici
tului copilă, căruia, precum se crede, i 
s'au aprinsă hainele de pe elă jucându- 
se cu foculă .și fii în urma acesta cu 
desăvârșire arsă și prefăcută îu tăciune.
— Totă în acestă comună doi copii ca 
de vre-o 4 ani ai locuitorului Szabo Ja- 
nos. aflându-se numai ei de ei, începură 
să’șl aprindă țigări. Din aprinderea țigă- 
riloră s’au aprinsă și hainele unuia din 
copii, căruia i-au arsă piciorele și pân- 

te< ile. Decă nu far fi mântuită nisce 
omeni de pe stradă, ar fi arsă pote cu 
totulu. Nefericita victimă e încă în vi- 
eță. — Când se voră învăța odată minte 
părinții d’a nil se face culpabili de a- 
tâta negligență ?

Poșta atacată. In 6 118> Februarie 
căruța postii ce venea dela Sepsi-Sân- 
Georgiu fu atacată aprope de Bicsadă de 
ună reufăcâtoră sdrențosă. Visitiulă 
poștei îi dete o lovitură cu biciuită peste 
capă, mâna apoi caii în gonă și ajunse 
în Bicsadă tară se i-se întâmple ceva. 
Locuitorii au eșită cu lemne și cu fur- 
edie în urmărirea tâlharului, der nu l’ati 
găsită.

încercare de sinucidere. Protocolistul 
dela judecătoria penală din Brașovă, d. 
Gross, ,șl-a tăiată Mercurl. pe când se 
afla la baia de aburu, vinele unui brață. 
Der fiindă că nu'.șl tăiase arterele, fu 
descoperită și dusă în spitală înainte d’a 
i-se fi scursă sângele. Motivulă încer
cării de sinucidere nu se scie.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, alu „Gaz. Transri)

Pesta, 25 Februarie. Carul Trug- 
mayer, inspectorul fi școlară din 
Zips, a fostă arestată pentru fal
sificare de polițe.

Petersburgti, 25 Februarie. In 
cercurile politice donmesce păre
rea. că comunicatulu trebue se 
niulțiunescă pretențiunile cele mai 
estinse ale Austro-Ungariei. Mai 
departe nu pote merge iubirea de 
pace a Rusiei.

Aci (lomnesce cea mai mare irita- 
țiane contra Austro-l'nf/ariei, fiindcă 
lucreză contra depărtării Cobur- 
gului, er în contra Germaniei, fi
indcă în fiecare <|i face se scadă 
cursulă rubleloră. (Ministrulă de 
finanțe e desperată.

DIVERSE.
Ce s’a făcutu cu Stanley? Din Bruc- 

sela se raporteză cu data de 2(1 Febru
arie n.: „Guvernulă din Congo a tri
misă o mare espedițiune ca se caute pe 
Stanley și pe cei 800 de însoțitori ai 
săi, cari au dispărută în interiorulu A- 
fricei.

Mirosu de bradu. Turnămă într’unir 
vasă o oca de apă fierbinte, picămă în 
ea o linguriță de oleiu de terpentină și 
odaia se va umple de celă mai frumosă 
mirosă de bradă. Aoestă procedeu se 
pote repeta de 2—3 ori pe <li și puri
fică multă aerulă. Efectulă e pre favo
rabilă pentru cei bolnavi de plumâni; 
ș’apoi mijloculă e forte ieftină.

Cursulu pieței Brașovu
din 25 Februarie st. n. 1888.

Bancnote românescl . Cump . 8.52 Venii. S.55
Argintii românescii . 8.47 8.50
Napoleon-d'orl . . . 11 10.02 10.05
Lire turcescl.... 11.32 11.37
Imperiali..................... 10.32 10.37
GalbinI.......................... 5.SS 5.92
Scris, fonc. „Albina11 6°/,0 •’ 101.— n 102.—

n r h uo/i0 »1 98.- ii 99.—
Ruble RusescI . . . 107.— n 108.—
Discontula .... 6',r—8% pe anu

Cursulu la bursa de Viena
din 24 Februarie st. n. 1888.

Renta de auru40(n . . .....................96.45
Renta de hârtii 5"/0..................................... 82.90
Imprumutulă căiloru ferate ungare . . 148—
Amortisarea datoriei câiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . . 98.70
Amortisarea datoriei câiloru ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . . 123.75
Amortisarea datoriei câilori ferate de

ostu ungare (3-a emisiune . . .
Bonuri rurale ungare....................................103.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.80
Bonuri rurale Banatu-Timișu .... 103.60
Bonuri cu cl. de sortare ......................... 103.60
Bonuri rurale Transilvane......................... 103.75
Bonuri croato-slavone .............................. 103.25
Despăgubirea pentru dijma de vini un-

gurescâ .....................................................99.50
Imprumutulu cu premiulu ungurescu . 119.50
Losurile pentru regularea Tisei și Sege-

dinului................................................... 123 —
Renta de hârtii austriacă................................77.60
Renta de argintă austriacă .... 78.80
Renta de aură austriacă.............................. 108.25
LosurI din 1860 ,.................................... 133.—
Acțiunile băncei austro-uugare. . . . 856.—
Acțiunile băncei de credita ungur. . . 268.75
Acțiunile băncei de credita austr. . . 268.50
GalbinI împărătesc! ... ... 5.98
Napoleon d’orl..................................................... 10.05
Mărci 100 împ. germane.......................... 62.22'/.,
Londra 10 Livres sterlinge......................... 126.90

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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multele scrisori de inultămită.»
juvonftlă. Acesta u mea niulțâmitâ Ve rogu a o 
întrebuința spre binele tuturora colora cari su
ferii. și Ve rogu totodată, ca se-ini triniiteti 
din nou 2 suluri pilule și 2 bucâțî săpunii clii- 
nc/.escu. — Cu deosebiră stimă, supusă.

Alois Novak, prim-griul in ar ii.

Htfia 1G Febrila riil JbS2.
Onorate Domnule! Nu Ve potu esprima în 

destulă cordiala mea mulțămită pentru pilulele 
D-v. de ore-ce pro lângă ajutorulu lui U-deu. 
consort» mea. care deja ani îndelungați a snfe- 
ritu de miserere. s'a vindecată prin pilulele 
D-v.. și <-u tote că și ncum trebue din rând în 
când se întrebuințeze din ele totuși sănătatea 
ei s'a îmbunătățită întru atâta. în câtă pdte 
se-șî ve<iă de tote ocupațiunile ei cu vioiciune

ORI Ct COKTRMACtRE • «CtSlti 
HARȚII St VA URMĂRI CONFORM 
L£Otii -------

FARMACIA

I. PSERHOFER
VIENA. Singerstrasse Nr. 15

la ..g o I d e i) e n R e i c li s a p f c 1“
Pilule pentru ennlțirea «ungelui. mai înainte numite „Pilule uiiireisak-1. merită eu

tottl dreptulii nuntirea din urmă, de 6re-ce în taptă nu esistă aprope nici o boia, la care 
nu ar ti probată in mii de rasuri etectulu loru miraculosti. în cașurile cele mai cerbi- 
cose, la cari multe alte medicamente sau întrebuințată înzadaru. s’a dobenditft cu aceste 
pilule de nenumărate ori și după ună scurtu timpă deplină însftnetoșare. I cutidră cu 
15 pilule 21 cr.. I sulă cu 6 cutiore I fi. 5 cr., la trimiteri netrancate cu rambursa I fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețuiri înainte eostă cu espedarea francată 1 sulă cu pilule 1 ii. '25 cr.. 
- suluri 2 11. 30 cr.. 3 suluri 3 11. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr.. 5 suluri 5 11. ‘20 cr.. 10 su
luri 9 11. 20 cr. — Mai puțină de unii sulă nu se pdte trimite.

Au incursu o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii acestora pilule mulțăinescu 
pentru redobendirea sâneti'.ții loru după cele mai diferite și grele bole. OrI-cine ii tăcută 
odată încercare, recomandă acestu medicamentă mai departe.

Reproducemu aci câteva dintre
Lcunuttnțf, 15. Mii iu 1883.

Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. pro
ducă «devorată minune, ele nu suntu ca alto 
așa de înalte medicamente recomandate, ci ele 
ajuta întru adeverii aprope la tote bălele. Din 
pilulele, cr am fost comandată la Pasci. am 
împărțită rele mai multe la amici și cunoscitri 
și au folosită la toți, chiar și persone de o etate 
mai mare și cu diferite bdlc și defecte au do
bândită prin ele. deși nu perfectă sănătate, cler 
lotuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a 
urma cu întrebuințarea lom. Te rogu der a-mi 
moi trimite încă 5 suluri. Din parte-mi și dela 
toți, cari amu avută deja norocirea prin pilule 
D-v. a ne redobândi sănătatea, primiți cea mai 
cordială mulțumită. Martin Deutinger.

Stimate Domnule! Presnpunendu. că tote 
medicamentele D-tale voru fi așa de bune, ca 
> riiniiiifitlit bttlwmit cofiti it der/n'âtttfiîot'u. care în fa
milia mea a făcută unu sfârșită grabnica la mai 
multe umflături de degerataru. m'am decisă pe 
lângă totă neîncrederea mea în așa numitele 
mijloci? universale de lecuire, a lua rolugiulu 
In pilulile curați ture de sânge ale D-tale. ca 
prin ajutorulu acestora mici globulețe se bom
bardezi la cmorrhoidele, de cari suferă de ani 
îndelungați. Nu esitezu do loca a ve mărturisi 
acuma. că suferința mea învechită după o între
buințare de 4 septemânî a încetată cu totiilu. 
și că recomandă aceste pilule în cereală tunos- 
cințeloru mele cu celu mai mare zelu. Na am 
nimica în contră și decă vei fiice întrebuința re 
în publică de aceste ale mele șire. însi» fără de 
subsemnarea mea.

17cii«, 20 Februariu 1881.
Cu înaltă stimă C. v. T.

cr.. cu trimi-

remediu de 
umflat ur floră 
cu trimiterea

Balsaniu contra degerăturei de /. Pser- 
hoț'fr, de mulțl ani recunoscură ca celu 
mai sigură remediu contra suferințe- 
loru de degerătură de fotă felulu. pre
cum și spre vindecarea raneloru înve
chire etc. 1 borcănelu 40 
terca francată (i5 cr.

Bnlsaniu contra gnșiloru, 
încredere spre lecuirea 
la gâru. 1 fiaconu 40 cr.. 
francată 65 cr.

Essență de viață, (Picături de Prtiqa) con
tra stomacului stricară, a mistuirei rele 
.și greutățilorCi de totu felulu. unu re
mediu de casă escelentă. 1 fiaconă 20 cr.

Sncnlii - Spîtzwegerich, medicamentă de 
casă în genere cunoscută și escelentu 
contra catarului, răgușelei .și a tusei 
etc. 1 sticluță 50 cr., 2 sticluțe cu tri
miterea francată 1 fl. 50 cr.

Alilla americană contra rlieiiiiiatisiinilui, 
celu mai bunu medicamentă la tote su
ferințele rheumatice, junghiuri. Ischias 
boia de tremură), junghiu la urechi 

etc. 1 fi. 20 cr.
Licliioru din biiriicni de Alpi dela W.

O. Bernhard. 1 butelia 2 fi. 60 cr., 
butelia 1 fl. 40 cr.

Afară de prepamtele aci numite se mai află tote specialitățile farmaceutice indi
gene -și streine, anunțate prin tote diareic austriaco, și la casă, când unele din aceste 
specii nu s’aru afla în depositu. se voru procura la cerere cu promptitudine si câtă se 
pote de eftinu.

iW T riniitei'ile prin postă se efectuezi iute, deci se trimite pre- 
ț.ulu înainte, seu eu rambursa,

Triiiiițendn-se prețulă înainte, (mai bine prin mandată poștală) este 
porto poștală cu niultu mai eftinu, decâtu la trimiteri cu rambursa.

Esența pentru ochi de Romershausen, 
1 butelia 2 fl. 50 cr.. butelia 1 fi. 
50 cr.

1*131 fu contra asudării piciorelorn, 1 cu
tia 50 cr. cu trimiterea francată 75 cr.

Poiiiadă de Tanocliinin de 7. Pwhofer, de 
unu șiru de ani recunoscută de medici 
ca cea mai bună dintre tote reme
diile pentru cresecrea perului. Un bor- 
eanîi elegantă adjustatu 2 fi.

Piaștrii universalii de prof. Sreudelu. la 
rane din lovitură .și împunsu, la totti 
felulu de bube rele și la umflături în
vechite. ce se spargă periodicfi la pi- 
ciore. la degetu. la rănile și ’ 1 
rile de țițe și la multe alte 
de acestfi soiu, s’a probatu 
ori. 1 borcan fi 50 cr.. cu 
francată 75 cr.

Sare universală de curățenia
Bidiich. Ună remediu de casă esce- 
lentU contra tuturoru urmăriloru diges- 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
amețelă. cârcei la stomacli, acrelă în 
gâtu, suferințe haemoroidale, constipa- 
țiune etc. 1 pachetu 1 fi.

Franzhrantwein 1 butelia G0 cr.

și a prin de- 
suferințe 

de multe 
trimiterea

de A. W.

RICH. GXERTNER
fabriceză asa numitulu

MOMEHT-GLANZWICHSE 
fluidu franțuzescu. Impermeabilii, alu cărui lustru nici la udătură 
nu piere. „Unică" oficială examinată și aflată ca preparată 
stricăciosu ală pielei. Prețulă unei sticle 50 cr. Trimitere : 2 
ele fl. 1.30. 6 sticle fl. 3. 12 sticle fl. 4.80 francate.

A se observa marca înregistrată.

In armata c. r. întrodusu.
Fabrica: Rich. Gtvrtiier, Wien, Giselastr. 4. Part
Deporta in Bmșocit: la „Emilu Porr“ și „I. Săbădeanu.

Care este cea mai buna hârtia pentru țigări?
Acesta întrebare 

forte importantă 
pentru fiă-care fu
mătorii de țigări s’a 
stabiliți! deja în mo
dulă celu mai ne 
dubioșii.

Nn este reclami} 
golit, ci unu faptă 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulă rangă 
pe basa analisei com
parat iee a diferite- 
loră hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
încomerțQ, căbărtia 
de țigări

OiPOSt S.frB.G. uffUUCt narhlOUrt»

LES DERNIERES CARTOUCHES“ 
W „D0R0BANȚULG “W

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la l’arisu.
05 Roulcvartl lAcliiians.

este cu deosebire cea mai ușoră si cea mai escelentă.
După ce s’a stabilită acesta între altele prin Dr. Pohl, profesorii la facultatea tech- 

uicâ în Viena. Dr. Liebermann, profesorii și conducfitoru alu stabilimentului chemică de 
stătu în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în luliu 1887 după puncte de vedere 
noue higienice de eătră Dr. Soyka. profesoru de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga, a produsă chiar resultatulu strălucită. că hărtiele de țigări „Les dernieres Car- 
touches*' si ,,Dorobantulu“ suntu cu 23—74n „ mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutunii cu 23 77° ,j mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este
numai aceeași hârtia. a cărei Etiquetă semăna cu desemnnlă aci imprimată și care 
portă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă unu depo.situ pentru vendare eu gros a hârtiei de țigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

BRAUNSTEIN FRERES,
WIEX. II. Bex.. Wegerlejsasse Vr. K

si se află aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.

198.50—10
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IOSIF GAVOHA.
Pentru lucru eminentu și gustu bunu la esposițiunea regnicolară din 1885 din 

Budapesta, distinsă cu medalia cea mare a esposițiunii.

W In Budapesta, strada Văczy Nr. 17.
Recomandă obiectele necesare pentru 

adjustam bisericîloru și capeleloru 
cele ce sunt provedutu în abundanță pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate 

cătu se pdte mai frumosă, anume:
reuniuni de înmor

mântare.

cu

SI

Odăjdii felon 
altele, după titulu 

gr. orientalii.
Statue, policandre. po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. înmor
mântarea Domnului etc. 

etc.

Prapori și stindarde
pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri, copii de scola, 
reun i uni industriale, re
nii iun I de cântări și

Primescu repararea haineloru vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 
preturi moderate.

v*' Cusături cu aură, argintii și mătasă și haine bisericesc?, cusute cu firu de auru, 
argintii și mătasă.

Dantale bisericesc!. Invelitore de prestofu. Mărfuri bisericesci. Damaste etc.
Punctualii al ea mi-o potu adeveri prin mai multe sule de epiH- 

tole <le reeuiioKflnțu.
Cataloge de prețuri la dorință trimitu libere de post-port.

I 
o 
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Fag ă r a ș n, 28 Dec. 1887.

Alesandru Micn,
Vi cârd forau, și președintele io-
nilui matrim. gr. cat. de I instanță.

xoooooooooooooot

No. 1147 ex 1SS7. 12.3-8

loanîî Curea, gr. cat. (lin Ho- 
niorodil, a intentată procesă rna- 
triinon. contra muierei sale Maria 
nasc. Comană. canea cu necredință, 
l’a părăsită de mulțl ani, și a că
reia ubicațiune este necunoscută.

Deci Maria I. Curea nasc. Co- 
mană gr. cat. din Uoniorodă prin 
acestei Edictti se citeză și provbcă, 
ca în termină de unu ană, dela 
prima publicare, se se presenteze la 
presidiulă forului matrimonială gr. 
cat. de 1 instanță a Vicariatului 
Făgărașului, spre a fi conf'rontată 
cu bărbatulă său și a răspunde la 
acțiune, că la din contră, proce
sului i se va da cursă liberă și 
densa va fi înlocuită prin ună cura- 
toru ad actum.

Pi 
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


