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Mare mișcare s'a pornită între 

Ungurii ardeleni în contra proiec
tului guvernialu privitorii la res- 
cumperarea regalieloru.

E vorba în casulu de fată de 
propria avere a posesoriloru de 
regalii unguri. Prin amintitulu 
proiectă ei își vedă periclitată în 
mare parte acestă avere, căci gu- 
vernulă are de gândă a rescum- 
pera dreptulu de cârciumăritu c’ună 
scădementă de 20% și unele re
galii ar vre se le secvestreze fără 
nici o răscumpărare.

Fiindă der în jocu și pielea 
loră. proprietarii unguri au lăsată 
la o parte șovinismulă ce-’i legă 
așa de strînsă de guvernă și se 
pregătescă seriosă a întră în luptă 
cu elu. Nemeșii unguri suntă 
forte iritați pentru-că, tțică ei, prin 
amintita răscumpărare guvernulă 
voesce „se i jăfuescă.“

Foile din Clușiu, și în deosebi 
oposiționalulu „Ellenzek,41 șpriji- 
nescă și nutrescă acestă mișcare 
anti-guvernamentală. Ele publică 
articuli, cari nu vorbescă decâtu 
despre intenționata „despoiare“ și 
„înșelăciune. “

Eri, au ținută possesorii de re
galii unguri o conferență în a- 
cestă afacere. Nu scimu ce voru 
li hotărîtă, der decă este se con- 
chidemă din apelulă, prin care a 
fostă conchemată conferență, a- 
tunci trebue se credemă, că hotă- 
rîrea ce se va fi luată eri con
ține o declarare formală de res- 
boiu contra guvernului.

Baronulă George Banffy merge 
în apelulă său, ce’lu publicăm u 
mai josă, pănă a declara, că gu
vernulă ungurescă este celă mai 
mare inimică ală Unguriloru ar
deleni, mai mare chiar decum au 
fostă „Rusulă și Valachul la 1849 .

„Destulă amu linsă blidele ce- 
loră din Ungaria11 esclamă Banffy, 
— „și ce amu dobândită? Amă 
fostă escliiși din camera magna- 
țiloră, fiind-că amă sărăcită, jert- 
findu-ne averile pentru patria și 
pentru ideile mari; și acum, după

ce cu tote astea amă alesă erăși 
pe mamelucii guvernului, aceștia 
umblă să ne răpescă a patra parte 
din averea nostră“.

Nobilimea maghiară ardelenă 
să-și fi jertfită averea pentru pa
triă și ideile mari ? Multe ară fide 
tjisă în privința acesta. Der noi 
ne mărginimă a constata, că pen
tru pretinsa mare ideă a „conto- 
pirei națiuniloră surori din Ardelă 
și Țp.ra Ungurescă41, pentru care 
păru a se însufleți și astăfli mulți 
dintre ei prin adunările kulturegy- 
letiste, Ungurii ardeleni și-au sa
crificată posiția și drepturile loră 
de sine stătătore, au sacrificată 
buna înțelegere dintre conlocuitori 
precum și tote bogățiile țărei ar
delenesc!.

Și ce au dobândită?
Baronulă George Banffy o 

spune cu o claritate, care nu mai 
lasă nici o îndoelă. Au dobân
dită că s’au sărăcită pe ei și au 
sărăcită țera, ca să se împărtă- 
șescă de problematica gloria de 
a servi ca materială pentru întă
rirea ceteloru de mameluci ai gu
vernului ungurescă.

Și cum stă, după tăte aceste, 
cu marea ideă a contopirei ? Ce 
a câștigată elementulă ungurescă 
din Ardelă în putere și în avere?

A câștigată noua breslă a ma- 
riloră proprietari evrei boeriți, a 
câștigată câte-va scole de stată 
unguresc! fără elevi, contribuțiile 
ne mai pomenite, răscumpărările 
scumpe și Kulturegyleturile.

Acesta — are dreptate br. G. 
Banffy — e „ destulă!“ încă prea 
„destulă !“ pentru a deschide ochii 
chiar și Unguriloru ardeleni.

Numai de n’ar fi prea târețiu!

„Răscumpărarea regaliiloră e în a- 
jună a se săverși. Credă că a venită 
timpulă ca să li se deschidă ochii și pro- 
prietariloru ardeleni, să-o rupă odată 
cu politica loră pațientă de pănă acum 
și se nu sufere în tăcere ca să fiă jă- 
fuițl44.

„Amă totă linsă blidele guvernului 
ungurescă; ce-amă dobândită cu acesta ? 
Prin ce s’au recunoscută jertfele și iu
birea de patriă a strămoșiloră noștri ? 
Prin acea, că nobilimea ardeleană a fost 
dată afară din camera magnațiloră, adecă 
nici n’a fostă lăsată să între dicendui-se: 
d«că ați adusă jertfe pentru patriă, decă 
v’ațl jertfită averea pentru idei mari, ați 
fostă nisce măgari smintiți, suferiți der.14 

„Acesta li s’a răspunsă și bravulă 
Ardeleană se întorse tristă acasă și la 
alegerile următore trimise erăși pe bunii 
săi mameluci, pentru ca cei de susă să 
nu-i ia în nume de rău mânia lui. Pof- 
tescă și încuviințeze și mai departe tote 
căci încă mai avemă ce pierde, încă 
n’amtt fostă cu totulă jăfuițl.44

„Ei bine, proprietare Ardelenă ! îna
inte de a ți-se jăfui încă a patra parte 
din avere, înainte de a ajunge să cer- 
șeșcl pe drumuri, te întrbă: Ești mulță- | 
mită cu succesulă politicei tale? Nu-i 
așa că s’a plătită ca să totă faci la te
menele ani îndelungați și să did la tote 
„așa Măria Ta“? Nu-i așa că-țl pare a- 
ciuna rău?14

„Der încă nu-i prea târdiu, acuma 
e timpulă de a lucra, de a ne apăra în 
contra inimicului nostru celui mai mare, 
în contra guvernului ungurescă (vede- 
kezni a legnagyobb ellensegunk, a ma- 
gyar kormâny ellen)! Decă Rusulă în 
1849 a jăfuită, spuneți: v’a luată elă atâta 
câtă plănuescă acum cei dela guvernă a 
vă lua? Nu-i așa că nu v’au luată atâtă 
și totuși Rusulă și Valachulă a fostă a- 
cela, cu care necurmată ne spariă ei, er 
nu ună guvernă liberală ungurescă !“

„O risipire nebună de doi-spre-dece 
ani voiescă s’o îndrepteze prin aceea, că 
ne iau o parte a averei nostre și ne dau 
pentru acesta hărții de valore cu ună 
scădămentă de 2O"/o; hârtii în a căroru 
cursă promisă numai prostulă crede, nu 
însă ună omă cu minte. Decă ne iau 
bani să ne dea în loculă loră bani gata, 
să ne dea întregulă capitală fără scădă
mentă, să ne rescumpere tote cârciumele,

ROscumpăra rea regalieloru și Un
gurii ardeleni.

Caracteristică este ună apelă ce-lă 
îndreptă baronulă George Banffy „că- 
tră clasa proprietariloră din Ardeală“. 
Acestă apelă, pe care 'lă publică „Ellen
zek14 și „ErdelyiHirado44, este de urmă- 
torulă cuprinsă: 

nu numai cele, cari le placă. O asemenea 
despăgubire pretindem ă noi. căci acesta 
este îndreptățită și dreptă, acesta ne tre
bue ; orl-ce altă despăgubire e sinonimă 
cu înșelăciunea, care decă se va comite 
numai pentru aceea va rămâne nepedep
sită, pentru-că o va comite guvernulă.u 

„Nu-i așa, că decă cineva defraudeză 
sute de mii, hoțulă este urmărită pănă 
în America și de acolo îlă aducă legată 
în fieră șl-lă dau în judecată? Proprie
tariloră ardeleni li se iau milione și ei 
sufără acesta în liniște? — atunci o și 
merită. Bine face guvernulă, să dea, ca 
și visitiulă rău, în calulă care trage mai 
bine, să ne ia totă; decă pote să ne 
rescumpere astfeliu regaliile, atunci pote 
că-i bine să ne ia cojoculă de pe spi
nare. Și după ce ne voră fi golită pun
gile și voră fi zidită din banii luațl noua 
clădire a parlamentului, acestă monu
ments va vesti lumii minunata capaci
tate a guvernului nostru în operațiuni 
financiare, și lașitatea și nemernicia nos- 
tră, a proprietariloră ardeleni.’14

„Der eu nu presupună dela compa- 
trioții mei ca să se dea așa cu una cu 
două, sângele vechiu nu s a pierdută încă. 
Inzadară s’au vândută pentru cinci pi- 
țule (firfirici) sfintele nume ale strămo
șiloră noștri, înzadară au botezată pe 
nisce mișei și înșelători dându-le nume 
ca ală nostru.*)  încă totă mai putemă 
distinge ce e vechiu de ce e nou, ceea 
ce e originală de ce e falsă, pielea de 
câne**)  de pielea de iepure. Să mai gă- 
sescu încă de aceia, cari deși au mai să
răcită prin jertfele aduse de părinții 
noștri pe altarulă patriei, totuși mai tragă 
dobendă din averea pierdută prin onorea 
cu care națiunea maghiară încungiură 
numele loră. — decă pănă acuma amă 
suferită, amă îndurată, amă jertfită, aidețl 
acuma să ne adunămă puterile cu ul
tima răsuflare, ca leulă rănită de morte, 
aidețl să ne grupămă în jurulă unui singur 
stegă și să strigămă: „destulă14! aidețl 
să strigămă cu o voce, care să fiă au- 
dită de fiăcare și pretutindeni; aidețl 
să strigămă c’ună glasă, cu care pote

*) Alusiune la maghiarisarea nnmeloru și 
la nobilitarea jidoviloru. Red.

**) Kutyabor, prin care se indică diplo
mele vechi nobilitare, ce erau scrise pe piele 
de câne. Red.
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Amintiri din Priirefiia după 1848.
de

lOANO ghica.
iu

(Urmare).
A. G. Golescu și Ștefană Golescu lui Ion 

Ghica la (Jonstantinopolu.
Parish, 17 Decemvre 1848. 

mFrate!
Pănă nu vomă abate tirănia ce a- 

pasă Românismulă, „Dreptatea și Frăția14 
totă în doliu să o purtămă.

„Planurile tale de a ne aduna ca să 
determinămă modulă uniformă, după care 
trebue să lucrămă, îmi place forte multă, 
der cum să-lă pună în lucrare când nu 
suntă bani ? Au venită aici N. și St. Go- 
lescii, Voinescu, Grădișteanu, C. Bălcescu, 
Rosetti, N. Crețulescu și Brătienii; se 
mai află poetulă Alexandri și se așteptă 
peste puțină și Negri, Alexandri celă 
mică, ună Moruzi, Lascară Rosetti, Ie- 
pureanu și încă vre-unulă seu duoi Mol

doveni. Din câți ne aflămă aici numai 
vr’o sută galbeni mai avemă, bani nu
mai 500 galbeni se așteptă dela Colg- 
houn din cei publici ce i s’au încre
dințată lui ca să’i trimită la Parisă. A- 
cum aflăm, că nici ună bancheră din Bu- 
curescl nu vră să mai trămită polița. 
Ce va fi nu sciu, der măcară și cu a- 
ceștl 500 galbeni cum să se misce toți 
din Parisă ? Și câtă cheltuială vomă mai 
face pănă voră sosi și acei bani? Decă 
aducă Moldovenii ceva bani cu denșii, 
nu sciu, der nu credă, după scirile ce 
avemă din Bucovina și Transilvania. C. 
Bălcescu avea cu densulă aprope 3000 
galbeni, și s’a pusă de i-a dată lui Ma- 
gheru și Eliadă și a venită numai cu 
400 galbeni, din cart a mai dată unora 
și altora și a rămasă cu nimică. Ma- 
gheru n’avea bani să țiă pandunmea și 
cheltuia din punga lui!.... 1000 de gal
beni luațl dela Bălcescu i-a oheltuită 
chiar în câmpulă lui Traiană și cei-lalțl 
bani s’au împărțită refugiațiloră din Ar- 
deală!.... Acum ce facemă noi fâră bani? 
Cum să lucrămă și cum să pornescă Ro
mânii la Constantinopole seu la Viena? 
Subscripții în țeră cum să faci, când 

I toți cei buni suntă arestuițl ? Când n a- 

vemă agențl prin Transilvania, Bucovina, 
Bănată, Serbia, Bulgaria, România și 
Moldova. Așa der, vedl tu bine, că ne 
aflămă într’ună cercă vițiosă: fără orga- 
nisare nu se adună bani, și fără bani nu 
ne putemă organise!

„In astfelă de împrejurări, organi- 
sația se face (de par la loi de necessite). 
Fiă N. Golescu și N. Ghica capi ai emi
grației. Nu sciu de va fi venită N. Ghica 
la Constantinopolă, der pănă să viă N. 
Golescu nu așteptatl; soriți și trimiteți 
omeni să adune bani în țeră și să tri- 
meță sumele la Constantinopolă, și tu 
trămite-le încoce ca să se pornescă de 
aici Românii și să rămâe numai unulă 
seu doi. Aici toți primescă pe acei 
doi capi ce i-ațl numită voi de acolo; 
eu sci că de multă țl-am scrisă, că mă 
supuiu la tote ce veți hotărî, numai să 
fie ună comitetă ore-oare, să fie ună 
capă. Nu avemă novele dela Eliadă, 
nici dela Tellă. Bălcescu ml-a scrisă în 
22 N. din Sibiiu și nu’ml dice nimică 
de mortea lui Bolliacă, ba dice că a 
sosită cu densulă și cu vărulă meu Alecu ; 
așader mortea lui Bolliacă nu este ade
vărată. Magheru a plecată spre Franc- 
fort. Bălcescu dice că poliția austriacă 

nu l’a lăsată în Transilvania, și mai a- 
daogă, că nici de densulă nu este sigură 
că’lă va lăsa poliția. Eu nu prea credă 
la acesta; se pote că numele lui Ma
gheru să fi speriată pe guvernă, der 
despre ceilalți emigrați nu credă să’i go- 
nescă Austria, căci mai multă decâtă 
oricând guvernulă Austriei a înțelesă 
că trebue să se silâscă a atrage simpa
tiile Româniloru. Este ună lucru de mare 
importanță pentru Austria ca printre 
celelalte națiuni din cuprinsulă impe
riului să recunoscă și o națiune română 
care va număra pănă la 3.500,000 omeni 
și care prosperândă sub guvernulă cons
tituțională ală imperiului, ar trage nea
părată simpatiile Principateloră româ- 
nescl în favorulă Germaniei. Cum vrei 
der ca Austria să persecute pe Români ? 
Ba eu ași povățui pe toți emigrații din 
Transilvania să ceară dela Viena natura- 
lisațiă în Transilvania și așa averile 
loră în Principate să fiă sigure, precum 
și personele loră, când voră voi să’șl 
caute de interesurî. Eu sunt pătrunsă 
că de va renasce Românismulă în Aus
tria, nu mai pote pieri Românismulă în 
principate, măcară deși ar rămânea Mus
calii pentru totdeuna în țeră; de aceea 
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vorbi numai drepta pretensiune și drep
tate^

„In 31 Augustă voimă să ne întra- 
nimă în Clușiu la conferența conchemată 
de reuniunea economică; să se presen- 
teze acolo fiecare interesata, este o ces- 
tiune de vieți pentru noi, în care mai 
târdiu nu se va putea schimba nimica."

„La revedere."

Italia și Francia.
Din Roma ’i se scriu lui „ Times*  cu 

data de 26 Aug. următorele: Ne’nțele- 
gerea francesă-italiană a făcuta ca tote 
partidele din Italia să se unescă spre o 
acțiune comună în afacerea Massauahu- 
lui. Chiar și cjiarele cari mai nainte îi 
imputau lui Crispi, că arată prea mare 
slugărnicia față de Bismark și cari mai 
bine ar fi voita o alianță cu Francia 
decâta cu Germania, chiar și acestea, a- 
probă acum nota lui Crispi cătră Go
blet — er guvernul ă Crispi în împreju
rările actuale e mai puternica ca ori 
când. Tonula nepretinosa ala rescrip- 
telora francese și împrejurarea, că Fran
cia tocmai în acela momenta s’a !grăbit 
a pune în jocd acestă cestiune, când a- 
micii ei se sileau să încheie legături mai 
intime cu Republica, cari ar fi fosta pri
vite ca bune mijloce spre susținerea pă
cii europene, pe ori ce orna de bine 
l’au făcuta să se convingă despre aceea, 
că demnitatea Italiei nu se pote uni cu 
prieteșugula față de Francia.

socotesca că cestiunea Românismului din 
Austria este o cestiunea de vieță seu de 
morte pentru noi; de aceea și îndemna 
pe toți ca să nu se depărteze din Tran
silvania, Bucovina și Banata. Austria 
avândă acelașa interesa cu noi, nu ne 
pote persecuta; der cine scie ce greșelă 
vora fi făcută emigrații noștri? Vora fi 
începută a sbiera democrația și frățiă cu 
Ungurii, pe când Austria nu vrea 
să asculte de democrația, și atâta urăsce 
pe Unguri, încâta numai pentru perderea 
lord favoriseză celelalte naționalități ?

„Dela aceste tote nu trebue să tragi 
tu consecința că eu așa bate cu toba că 
trebue să ne unima cu Austria. Eu sciu 
că ce se scrie prin gazete nu trebue să 
ca<}& sub răspunderea nostră; însă nici 
prin gazete n’așă voi să se pre vorbescă 
lămurită despre unirea principateloră cu 
Austria. Ce a lucrata Maiorescu este 
lucra secreta, și de se va descoperi pu- 
tema să desavuămd una agenta; chiar 
eu ca densula lucrasemă fără a lua ins
trucțiuni dela nimeni, căci vedeamfl că 
numai așa voma atrage simpatiile și a- 
tențiunea Germaniei cătră noi. Trebuia 
să facemfl păsuri ca să dobândimă fa- 
vorula Austriei pentru Românii din Tran

Faptula că o parte a flotei italiane 
de răsboiu s’a pusa în mișcare — con
tinuă „Times", — a data prilegiu la 
forte multe conjecturi. Cea mai gene- 
ralisată părere însă este, că pasula a- 
cesta ala Italiei învolvă în sine o de
monstrația, drepta răspunsa la cea din 
urmă notă turcescă. E greu însă a cre
de că din acesta s’ar pute nasce vr’o 
turburare după ce Sultanulă a declarata 
categoricu, că ela voesce să rămână în rela- 
țiunl amicale cu Italia. Procederea Italiei 
e probabila că are de scopa a preveni 
o eventuală acțiune francesă în Tripolis 
și a arăta Francesilora câta de iute se 
pote mobilisa flota italiană. Dealtmin- 
treleanu e decredută, că Francia va con
turba pacea Europei în momentele aceste. 
Der ori cum ar fi și ori câte vora scrie dia- 
rele oficiose — sfîrșesce corespondentul — 
părerea generală este, că se pregătesce 
o furtună, care nu este prea îndepărtată. 
Lumea oficiosă, lucru firesca, că bucină 
tota pace, der nu-o face așa, ca să deș
tepte încredere.

*
De altă parte despre mișcările flotei 

francese se scriu unnătorele : Flota fran
cesă, care de presenta se află în marea 
mediterană, constă din 14 corăbii cuira- 
sate, 7 corăbii de esplorare și din vre-o 
30 torpile tote sub conducerea amiralu
lui Amet. Ca loca de plecare este sta- 
torita sînula de mare Hyer unde coră

biile îșl vora ocupa posițiunile lora. In 
locurile Dugueschin. Bayard, Triomphant 
și Inconstant, sunta așeclate divisiunl. 
In partea răsăritena se văda așecjate 
două corăbii panțerate „Teribille" și 
„Chimant" cu nisce tunuri de 42 cm. 
lung, cu-o greutate de 72 tone. In mij- 
locula acestora se află una torpilând ce 
servesce totodată și ca fard, er mai a- 
fundd spre răsărita sunta împărțite co
răbiile cuirassate „Frideut", „Friedland", 
„Richelieu" și vasele esploratdre Papin 
și Faucon. Amiralula Amet îșl împarte 
flota sa în două părți: una sub comanda 
lui și alta sub comandantula de marină 
Davarenne. Corăbiile vora fi provădute 
cu tota felula de arme : tunuri, pusei, 
revolvere ș. a. Flota deja e gata de răs- 
boiu.

Manifestul! principelui Victorii 
Napoleonii.

„Corespondance de l’Est“ pri- 
mesce următorele dela corespon- 
dentulu ei din Bruxelles:

„In curenda principele Victora Na- 
poleona va adresa francesilora una ma
nifesta, care va face und mare răsuneta 
Acesta manifesta scrisd de însuși prin
cipele va fi revăduta de cei câți-va con
silieri ai săi. Eld este redactata astfelă 
că e d’asupra tuturora scrisorilora poli
tice eșite pănă acuma din mâna prin
țului.

Acesta va fi und manifestu-programă 
care va conține motivele pe cari se ba- 
seză moștenitorula Napoleonilord, voindd 
să arate că reedificarea imperiului e ne
cesară și importantă.

Prințuld, care pănă acuma a tre
buita să rabde tote susceptibilitățile co
mitelui de Parisa, va rupe de astădată 
întruna moda publica și deschisa cu 
monarchia parlamentară. Ela se va 
presenta ca partisana ala parlamentaris
mului moderata.

Ela va combate într’und moda e- 
nergied dreptula camerilora de a’și a- 
roga nu numai supraveghierea și con- 
trolula puterei esecutive, der și puterea 
ce o au ele înși-le, după cum stau lu
crurile adl în Francia.

Ela va cere de asemenea alegerea 
președintelui de stata prin una plebis- 
cita, totodată și neresponsabilitatea mi- 
nistrilora.

Va mai cere și o restricțiune im
portantă în drepturile acordate parla
mentului, votate prin Constituția repu
blicană din anula 1875. Se vede, că a- 
cesta e întocmai cu programula ge
neralului Boulanger, înfățișată sub alte 
forme.

SCIRILE DILEI.
Cu privire la majorula de honvec}! 

Vedo Jeno, despre care scima că a pro
dusa atâta sânge rău în Ungurii șevi- 

niștl, fiind-că la una bancheta cu ocasi- 
unea onomasticei Majestății Sale, a ți
nuta una toasta în limba germană, — 
se scrie din Debrețina, că colonelula 
Farkas Daniel a pornită cercetare și s’a 
descoperita în urma acesta, că majorula 
a toastată în limba germană la ordinulu 
espresă ală locot. colonelului Ștefană Rich
ter. In urma acesta, dice „Egyetertes," 
archiducele Iosifa, ca comandanta su
prema ala honvedilora, ar fi ceruta dela 
colonelula Farkas să ’i se raporteze des
pre starea lucrului. — Voma vede ce se 
va mai alege și din asta.

* * *
„Pol. Corr." desminte scirea, că în 

urma scumpirei tabacului veniturile mono
polului tutunurilor ar fiscăcjut atât de mult, 
încâta guvernula ar ave de gând a să 
restabilescă erășl prețurile vechi ale tu
tunului. Numita foiă afirmă, că la ve
niturile monopolului tutunurilora nu se 
observă nici o scădere, consumatorii 
pota suporta urcarea prețului și prin 
urmare, guvernula n’are de gânda să 
restabilescă vechiula tarifa ala prețuri- 
lora scărițe.

** *
Nl-se comunică, că d-na Aurora 

Neculac Perlea, soția d-lui comercianta și 
primara ala orașului Brăila, din Româ
nia, s’a înscrisa, prin d-na presidentă 
Susana Andreiu Mureșianu, ca membră 
fwndatorc a „Reuniunei văduvelora ro
mâne Brașova-Săcele" solvindă taxa de 
25 fl. — Bine ar fi decă asemeni no
bile esemple și-ar afla câta mai multe 
imitătore și dincolo de munți.

* 
* *

„Românula" află, că mai multe e- 
semplare din diarală albanesă „Squipe- 
tari*  (Albanezula), despre care și noi fă- 
curăma amintire în numărula de alalta- 
erl ala foiei nostre, trimise fiinda în Al
bania, parte din ele s’au împărțita, cea 
mai mare parte însă au fosta secvestrate 
de guvernulă turcescă. Se dice, că acesta 
fapta a produsa o mare nelinisce prin 
sferele oficiale. Consulii turci din Alba
nia au fosta însărcinați să supravegheze 
cu cea mai mare atențiune mișcările ce 
se vora mai produce acolo.

* *
Cetima în „Românula": „D. N.

Bordeanu, care de una timpa îndelun
gata a desfășurata o întinsă activitate 
pe tăremula pubhcistică, care dela 1882 
încoce a fosta continuu primula redac- 
tora ala clarului „Națiunea" și care în 
timpula ministerului dlui Brătianu a fosta 
secretara generala la ministeriula de es- 
terne, și secretara ala legațiunei române 
din Constantinopola, a încetată din 
vieță după o lungă suferință. Inre- 
gistrăma cu o deosebită părere de rău 
acestă tristă scire, cu atâta mai multa, 
că răposatula a servita credinciosa prin- 
cipiilora liberale și democratice, pentru 
cari continuu a luptată alăturea cu d. 
Dumitru Brătianu."

** *

De cât-va timpa au apăruta în Atena 
și Pireu bilete false ă 500 drahme] după 
multe cercetări s’a descoperita, că ele 
erau puse în circulațiă de frații Adolf 
și Stilio Demardini, lucrători în minele 
dela Laurium, ei au mărturisită, că e- 
esistă la Italia o asociațiune de falsifi
catori ai cărora membri se află răspân
diți in tote Statele și că tota ei sunta 
fasificătorii biletelora României descope
rite la Severină. Guvernula grecescu 
a trimisa în Italia pe una procuroră 
pentru urmărirea investigațiuniloră.

Procesulu de pressă alu foiei „Ro- 
mănische Revue/1

Cu privire la acestă procesă 
mai cetima în „Egyetertes“ între 
altele:

„Procurorula reg. Parecz accentua, 
că „Rom. Revue" este una adevărata 
deposită de articull anti-maghiarl. Și 
Albu, cu tote că a crescută cu pâne un- 
gurescă la preparandia din Deva, acum 
ațîță în contra constituției și pe alții 
voiesce să-i facă să credă, că Românii 
numai pentru aceea sunta eschișl din o- 
ficiile publice, pentru-că nu sunta soli
dari.

După procurorula, a vorbita apără- 
torula, advocatula Brcdicianu. Guvemula, 
dise ela, impune Românilora cu forța 
limba ungurescă; din dietă au fosta es
chișl Românii. Gimnasiula din Deva, 
despre care menționa âcusatorula publica, 
nu este numai ala Maghiariloră, ci este 
și ala Românilora. Albu nu a ațîțata 
nici în contra constituției, nici în contra 
elementului maghiara. Cere achitarea 
clientului său.

Acusatula la pertractare a vorbita 
numai iu limba germană și a declarata, 
că nu sciă unguresce.

....Acusatula a insinuata recursă de 
nulitate în contra sentinței și a adusa 
garanțl, sub a carora chezășiă a fosta 
pusa pe piciora libera"....

Cum progreseze magliiarisarea Pestei?
'Unu intermezzo la tribunalul^ penală de acolo.) 

Budapesta, 28 Augusta 1888.
Nu pota trece cu vederea una in

termezzo petrecuta într’o ședință a tri
bunalului penala din „Fortuna" în Pesta.

E acusata una cesornicară : Schmiedt 
Jakab, israelita, de 50 de ani, pentru de- 
fraudarea mai multora ceasornice, cari 
le-a primita spre reparare.

înainte de a răspunde la întrebările 
generale, declara că nu scie unguresce.

Președintele, unde ai fosta născuta? 
Acusatulă: Aici în Budapesta.
Președintele. Fiă-țî rușine! Decă vo- 

iescl să trăiescl în țera nostră, ești da
tora să înveți și să vorbescl limba 
nostră!

Stem Jacab, păgubașula, e din Buda- 
vecliiă. Nici ela nu vorbesce unguresce.

silvania, Bucovina etc. etc. Trebuia să 
dobândimă acesta favoră, ca să asigu- 
răma ființa națională a Principateloră. 
Nimica der din aceste păsuri nu trebue 
să sperie pe Turcii cei luminați, er pe 
ceilalți Turci n’ai cum să-i faci să în- 
țelegă, că ne trebue libertate, și în a- 
cesta stă dificultatea cea seriosă a posi- 
țiunei nostre. Eu sunt partisanula cela 
mai sincera ala unei nedespărțite uniri a 
Principateloră cu Turcia, pe temeiula 
capitulațiuniloră; eu cu inima curată așa 
pute să jura credință Porței, și nu credă 
să fiă o trădare adevărată când facemă 
păsuri de acelea, care aduca pe Austria 
să ia drepta sistemă a protege pe Ro
mânii din Transilvania; și prin una ase
menea cuiba de libertate, facema cu ne
putință periciunea naționalității româ- 
nescl în principate. Când așa găsi una 
Turca luminata, care să voiască ca noi 
libertatea Principateloră, fără a se teme 
de veleități vrășmășescl din parte-ne, de 
față cu densula ași lucra pentru Românii 
din Austria; der găsesce-ml pe acela 
Turca, tu care trăescl printre Turci.

„In scurta, nu creda să avema multe 
sisteme de politică. Românii se află îm- 
părțițl între trei puteri; acei ce se află 

în Basarabia puține relații au cu cei-lalțl, 
er aceștia de și faca parte unii din im- 
periula Austriei, er alții din imperiula o- 
tomană, însă multe și adese relații au 
între ei. De va înflori der Românismula 
în Austria, nu se pote să pieră în Tur
cia și vice-versa; cum se pote der să nu 
se intereseze unii de desvoltarea națio
nală a celor-lalțl? Politica celora din 
Turcia este să se aibă bine cu Sultanulă, 
ca să scape de slavonismă. Totă măes- 
tria nostră este să arătămă Turcilora, că 
cu câtă voră sprijini mai multă desvol
tarea nostră națională cu atâtă voră fi 
mai siguri să ne aibă, cu dânșii, căci nu
mai dorința de a păstra naționalitatea 
nostră și neputința de a o dobândi cu 
Turcii ne-ar face să ne aruncămă în mâ- 
nile Austriei, încolo este mare antipatiă 
între Români și Germani, chiar după 
caracterulă lora naturala; și când ar fi 
Turcia o putere tare și liberală, mai lesne 
ar alerga Românii din Austria la Con
stantinopola decâta noi la Viena; când 
am fi noi desvoltațl și puternici, mai lesne 
ar veni Transilvania la noi de câtă noi 
să mergemă a ne lipi de Austria prin 
Transilvania.

De m’am întinsă atâtă de multă a

supra acestui punctă, pricina este că 
vream să-ți arătă că nu prea ne parali- 
sămă lucrările unii altora; simt lucruri 
de cari n’așă vorbi prin gazete: nu așu 
pune, spre esemplu, se scrie că Tell și 
Eliadă se ducă la Francfurtă ca să în
chine țera Germaniei, der ca să ceră a- 
jutorulă Germaniei în contra Rușiloră, 
cari amenință libertatea comerciului Du
nării, și viseza deslipirea provinciiloră 
slave de cătră Germania. Der tota câte 
se scriu prin gazete nu suntă ale nostre 
și Turcii cei luminați voră înțelege lu
crată cum merge; poți să le dicl, că 
chiar agenții și spionii ruși scriu astfelă 
de lucruri prin gazete, ca să ne strice 
cu dânșii, și că noi atâtă de multă do- 
rimă să le arătămă sinceritatea nostră, 
în câtă le comunicămă tote lucrările 
nostre cătră curțile streine și amă vre 
cu dânșii și printrânșii să lucrămă, noi 
ceremă și consulă permanentă turcescă 
în BucurescI, ca să nu mai rămâie nici 
o îndoială Turciei despre disposițiile 
nostre. Der ca să ne nimicim a cu to- 
tulă încâtă prin noi înșine și de-a drep- 
tulă să nu cerem nimica dela cabinetul 
Europei, acesta să nu o aștepte Porta 
nici să o dorescă, căci ori cine mai bine
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Preș.: Cum e cu putință să nu scii 
D-ta unguresce, când ești născută în 
patria ungară, te hrănescl totă aici, mân- 
cândă pânea nostră?

Păgubașulă, firesce, tace. Ce să și 
tjică bietulă?

Preș.: N'avemă lipsă de patrioțl, ca 
și D-ta!

Ună altă păgubașă asemenea pro
vocă indignația marelui patriotă-preșe- 
dinte, fiind-că nici densulă nu vorbesce 
„limba statului.“

Preș.: Rușine, mare rușine!
Mare ilaritate în auditoriu. Toți rîdă.
Preș.: Cine voesce să rîdă și să-și 

petrecă să iasă din sală afară! E forte 
regretabilă, că auditorului îi vine să rîdă 
de aceste! Cine trăesce în țera nostră 
și mănâncă pâne ungurescă, ar pute să 
scie limba maternă; decă nu, atunci să 
o învețe din respectă cătră patriă/

N’am audită nici ună aplausă la a- 
ceste cuvinte ale „marelui patriotă11 Geza 
Kossuthânyi. Ț. —

Corespondența „Gazetei Transilvaniei.*
Brănescî (România), 18 Aug. st. v. 1888.

Cine dintre cei ce petrecă în Bucu- 
rescl, mai vîrtosă în timpulă verei, nu a 
dorită a se scăpa de sgomotulă trăsuri- 
loră, de căldurile tropice, și a se re
trage în vre-o parte a țerei, unde în 
liniștea naturei, sub umbra copaciloră, la 
murmurulă lină ală păraeloră, pe pajiștea 
verde, seu noptea la razele lunei sub 
bolta azuriă, acoperită de miriade de stele, 
se dea cursă liberă cugetăriloră....

Invitată fiindă de simpaticulă Domnă 
Constantină Collibășianu la moșia dom
niei Sale din județulă Oltă, numită. „Vă
leni,11 prin acesta mi-se oferi și mie o- 
casiunea de a face o frumosă escursiune 
la țeră.

Sătulă Văleni este aședată pe bazi- 
nulă Vedea, cu posițiunl destulă de fru- 
mose, cu aerulă dulce și sănătosă. Ml-a 
fostă ușoru de a mă convinge, că țăra- 
nulă din acestă localitate este mai îna
intată și mai emancipată, ca în multe 
alte părți, și acesta cu dreptă cuVentă 
este a se datori d-lui proprietară și pre- 
fectă Constantină Collibășianu, care prin 
multe sacrificii a sciută a înbuuătăți 
sortea țăranului.

Pănă la stabilirea d-sale aci, comuna 
era lipsită de școlă. îndată ce s’a sta
bilită însă în acestă comună, avendă ca 
devisă principiulă: „prin școlă se face 
lumina,u a binevoită a oferi una din ca
sele D-sale, care să servescă ca școlă 
pentru băețl. Der d-lă Collibășianu nu 
numai că a jertfită materialicesce, ci 
și moralicesce s’a interesată de progre- 
sulă băiețiloră, asistândă, ori de câte-orl 
timpulă ’i permitea, la lecțiunile învăță
torului , lăudândă pe cei buni și chiar 
remunerâudu-i.

Binele făcută de acestă onorabilă și 
marinimosă bărbată îlă pote spune nu
mai țăranulă din Văleni și juru, care cu 

totă ocasiuuea s’a bucurată și se bucură 
de variatele d-sale binefaceri. Dlă Col
libășianu este pentru țăranii din jurulă 
d-sale uuă adevărată părinte : pe cei bol
navi 'i îngrijesce, pe cei lipsiți ’i ajutoră. 
Mai vîrtosă ml-a atrasă atențiunea una 
din odăile d-sale, în care, ca și cum 
ar fi o mică farmaeiă, se află o mulțime 
din medicamentele cele mai necesare, cu 
cari în cașurile de lipsă provede gratuită 
pe bieții țărani, pe cari împrejurările de 
multe-ori nu-i ertă să recurgă la timpă 
la ajutorulă medicului. D-sa speseză pen
tru țărani la 5—600 de lei pe ană numai 
pentru medicamente. Am avută însu-ml 
ocasiune a vede, cum d-lă Collibășianu 
a făcută însu-șl bandagiulă și-i aplică 
medicamentele necesare unui bietă țărână, 
care era greu rănită la o mână. Cre- 
deți-mă, că ună asemenea faptă de ca
ritate a produsă asupra mea mare im- 
presiune.

Nu e mirare der, decă în asemeni 
împrejurări d-lă Collibășianu a devenită 
unulă din bărbații cei mai populari și 
mai iubiți în întregă județulă Oltă. D-sa 
a și fostă aclamată în 20 Aprilă st. v. 
de prefectă ală acestui județă.

Nu voiu încerca să descriu multele-i 
. binefaceri dela ocuparea acestei funcțiuni, 
ci voiu lăsa să o facă acesta alții mai 
competenți. Ca Română voiescă numai 
a-ml esprima sincerile mele recunoștințe 
și mulțămită pentru asemenea nobile și 
numărose binefaceri față cu țăranulă ro
mână, precum și pentru nobilulă principiu 
ce inspiră băiețiloră : de a-șl cunosce mai 
întâiu țera propriă și țările sorori, locuite 
de Români, apoi să-și îndrepte privirile 
spre Parisă, Berlină, etc.

Servescă D-lă Collibășianu de mo
delă familieloră nostre române și dea 
Dumnedeu să-și afle câtă de mulți imi
tatori.

Anreliu Corvinu.

NECROLOG^.

Dr. ^Ticolau.
conrectoru și profsoră la gimnasiulu 

românii greco-or. din locă, asesoră ală 
Consistentului archidiecesană gr. or. ro
mână, secretară ală Reuniunei femeiloru 

române etc.,
devotată instrucțiunei tinerimei și lumi
nării națiunei sale în decursă de 22 de 
ani, a încetată din vieță după ună morb 
îndelungată în ală 48-lea ană ală vieții 
sale astădl în 19 (31) Augustă la 4 ore 
dimineța.

Rămășițele pământesc! ale adâncă 
regretatului se voră ridica Duminecă în 
21 Aug. (2 Sept.) la 3 ore d. a. din lo
cuința sa, Groveră Nr. 405, și se voră 
aședa spre repausă eternă în cimiteriulă 
bisericei Sf. Nicolae.

Despre acestă ireperabilă pierdere 
încunosciințeză cu profundă durere :

Brașovă, în 19 (31) Augustă 1888. 
Polina Popă, născ. Cristu, ca soție, 

cu fiii Elvira și Aurelia. Nicolae Popovici 
preotă, Elena Popovici, părinți. Ana Z. 
Popă, Elena Comănescu, surori. Maria 
Cristu, socră. Elisa Mureșianu, Sofia Mu
reșianu, Alexandrina Cristu, cumnate. 
Dr. Iuliusă Mureșianu, Iosiju Comănescu, 
preotă, cumnațl.

SCIRl TELEGRAFICE.
Viena, 1 Septemvre. Maiestatea 

Sa plecă astătțl dimineța la Gniun- 
den spre a visita pe Țarevna, de unde 
se va întorce după ametji-.

Berlinu, 1 Septemvre. ErășI s’a 
lăți tu cu multă siguritate faima, 
că este vorba de a se crea minis- 
terii imperiale și se 4ice> că Bera- 
nigssen vice-președintele ministeru
lui de statu, va deveni totodată 
ministru de finanțe.

Ostende, 1 Septemvre. Genera- 
lulu Boulanger a petrecută trei cjile 
în Bruxella, unde a locuită în cea 
mai mare apropiere de prințulă 
Victoră Napoleonă. Generalulu a 
plecată ieri în Rusia.

Belgradu, 1 Septemvre. Consis- 
toriulă ține astăzi ședința spre a 
se sfătui în afacerea de divorță a 
părecliei regale și spre a esamina 
obiecțiunile reginei. Comuneloru 
și bisericiloră li s’a interesă în 
modă oficială de a serba onomas
tica reginei.

DIVERSE.
0 regină înotătore. Regina Cristina 

a Spaniei este o sdravănă înotătore. De 
câte-va dfie — spune o scrisore din Ma- 
dridă — formase proiectulă d’a trece 
în notă golfulă Sântă Sebastiană pănă 
la cauoniera Ferrolano, ce sta ancorată 
lângă mală. Sâmbătă de dimineță în
tră în apă; patru înotători și o damă 
din suita sa o însoțeau, der în curendă 
acesta, ne mai putândă de"ostenelă, a- 
costâ barca „Ginpuzcoa,“ care împreună 
cu alte două îmbarcațiunl ale lui „Fer
rolano “ făceau escorta după augusta în- 
notătore. Distanța străbătută în notă 
de cătră regină e de o jumătate de milă; 
în trei cuarturl de oră a făcută traiec- 
tulă. Ajungendă la loculă ce-șl propu
sese, M. S. Regina s’a întorsă cu lun
trea la mală.

In contra colerei. In unulă din n-rii 
trecuțl ai foiei nostre amă amintită, că 
academia științifică din Parisă a pri
mită cu mare bucuriă descoperirile me
dicului rusescă Gamaleja. ce le-a făcută 
elă în contra celei mai primejdiose bdle. a- 
decă în contra colerei. Despre proce
dura lui a relatată și lui Pasteur și a- 
cesta s’a învoită, ca prima inoculare să 
se facă în laboratorulă său. Precum ce- 
timă în foile francese din Parisă, primă- 
redactorulă diarului „Național11, Paul 
Foucher, a trimisă dilele acestea o scri- 

sdre lui Pasteur în care îi spune, că elă 
doresce forte multă a fi celă dinteiu in
oculată în contra colerei de cătră Ga
maleja, ca astfelă să facă serviții folo- 
sitore științei și omenimei. Pasteur i-a 
primită propunerea și a încunosciințată nu
mai decâtă pe Foucher că despre acesta 
îi va scrie și lui Gamaleja. Esperimen- 
tele științifice se voră face în Novembre 
a. c. în institutulă lui Pasteur.

Răsbunarea Sultannlui din Marocco. 
După știrile sosite din Africa nor
dică, Sultanulă de Marocco a pornită o 
persecuțiune grozavă în contra locuito- 
riloră revoluționari pentru că ’i s’a u- 
cisă principele Muley și adjutantulă său. 
Miliția Sultanului ucide, jăfuesce și a- 
prinde totă ce-i stă în cale nebăgândă 
în semă nici bătrâni și nici tineri. Fe
meile suntă espuse lucruriloră celoră mai 
rușinose și după ce le chinuescă le ducă 
în sclăviă. Sultanulă în răsbunarea sa a 
devenită de totă furibundă. Afară de 
acestea în Marocco mai pustieșce o fd- 
mete mare și cete de tâlhari. Starea 
din Marocco e torte îngrijitore, așa încâtă 
ună (fiară ce apare în Tanger, sfătuesce 
puteriloră streine să trimită năi spre o- 
rașele dela țărmuri ca să suprime neno
rocirea și să scape pe creștini din ghia- 
rele Sultanului.

Cursulu pieței Brașovu
din 31 Augustă st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintă românescă . „ 9.30 r 9.35
Napoleon-d’orI . . . m 9. <5 H 9.77
Lire turcescl . . . „ 11.07 e* 11.10
Imperiali................... „ 10.07 n 10.10
GalbinI................... „ 5.72 r 5.76
Scris, fonc. „Albina116"/„ „ 101— 11

£0/»i ii h u ia „ 98— ii 98.50
Ruble rusescl „ 122— i> 122.50
Discontulă .... 6*/ 2—8°/0 pe ană.

Cursnlâ la bursa de Viena
din 29 Augustă st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0................................. 101.95
Renta de hârtiă5’/0...................................91.45
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 148.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 113.50
Bonuri rurale ungare...............104.90
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.90
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare.......... 104.50
Bonuri rurale transilvane..........104.60
Bonuri croato-slavone...............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă............................................ 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 129.—
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului........................................... 125.85
Renta de hârtiă austriacă .... 81.70
Renta de argintă austriacă .... 82.50
Renta de aură austriacă........................111.40
LosurI din 1860   139.70
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 874.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 306.50
Acțiunile băncei de credită austr . . 312.90
Galbeni împărătesei ........................ 5.85
Napoleon-d’orI...................................... 9.75 *;2
Mărci 100 împ. germane......................... 60.10
Londra 10 Livres sterlings .... 123.26

S#" Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei11 il 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross. în li
brăria Aicolae Ciurru și Adolf 
Albrecht.

Editorii și Redactorii responsabilii: 
Dr. Aurel Mureșianu.

îșl apără causa sa, și apoi ce națiă nu 
are și ea ambiția și susceptibilitatea sa, 
și ce arii dice chiar cabineturile Euro
pei vădândă că nu facemii păsuri de-a 
dreptu ? Ar dice că nu avemii destulă 
ambițiă și energiă națională, și de câtu 
să fimtt unii stata fără nervii și sub in
fluența Muscalilor^, încâtu să încurcămă 
totă mereu relațiile internaționale, mai 
bine să fimă odată încorporați Rusiei.

Aceste tote ți-le disei, căci îmi a- 
dusei aminte, că Mehmet-pașa vre ca să 
nu lucrămă nimicii de-a dereptă la Pa- 
risă, Londra etc., ci totă prin Constan- 
tinopolă. Bine este der să le dămă să 
înțelegă, că ar trebui Să se lase de o 
trufiă și de o susceptibilitate forte rău 
înțelesă; și că, când noi recunoscem cu 
totă sinceritatea supremația Porței și 
comunicămă tote lucrările nostre agenți- 
lorft turcescl prin Europa, atunci facem 
totă ce se pote face ca să ne arătămă 
curățenia inimei și respectulă cătră su
zerană. Er când ne-amă arăta Turcilor 
cu totulă retrași din scena politică și 
europenă, atunci să le fiă mai multă 
temă de intențiile nostre, căci atunci 
negreșită că ne ascundemă, nefiindă cu 
putință a ne abdica vieța nostră națio

nală și neapăratele nostre relații cu ce
lelalte nații.

Acum îmi rămâne să’țl cer mai multe 
esplicații; ce totă înțelegi tu că ’ți plac 
frasele sentimentale, der numai prin 
cărți nu și pe aiurea? Ml-ai repetată 
asta de vre-o trei ori, și nu înțelegă ce 
vrei să imputezl și cui? Diplomatică sen
timentală nu face nimeni, căci ar fi o 
nebuniă, der gazetele să nu facă frasuri 
umflate ? Tu scii bine, că gazetele pre
pară opiniunea publică, și că acestă o- 
piniă mai lesne isbutescl a o împin
ge cu ah ! și cu oh! numai acestă ah! 
și acestă oh! să nu ajungă la ridicolă. 
Protestulu poporului română scrisă în 
franțusesce de Brătianu nu s’a tipărită, 
nici credă să se tipărescă, acela nu’ml 
place mie; der când îmi scriai tu des
pre ura ta pentru frasele ampulate, nu 
era pe aici nici Brătianu nici Rosetti. 
Nu credeamă să mă socotesc! și pe mine 
unulă din aceia, a căroră imaginațiune 
sboră prin eterulă absurdului, precum o 
cjică eu însu-ml acelor ce posedă acestă 
virtute, care adevărată este o calitate 
în sine, der o calitate opusă rației 
de care mie mai multă îmi place 
să mă lipsescă. Bilecoc și Vall

iant, alte escentricități, alte esagerați- 
unl ! D’apoi, cum poți să aduci lumea 
la uniformitatea de caractere, și de ce 
cusururile advocațiloră să tragă păcată 
asupra causei?

Altă espheațiune: Ce ai să te legi 
de mine pentru presupusa ta combinați- 
une de căsătoria cu biata fată de care 
îmi vorbescl? N’ai cetită tu scrisorile 
ce am trimesă cădutei Locotenenții ca 
să o însciințeză despre prepusurile 
mele asupra trimisului Consulă la noi ? 
De a-țl vorbită bine de mine, acesta 
este o dovadă, că m’am făcută și eu di
plomată și sciu a jertfi și a ascunde a- 
finitățile seu disparitățile pohtice ce am 
cu cutare seu cu cutare partidă, acesta 
a trebuită să depărteze dela tine temă 
că mă voiu ține de trăsuri ampulate. — 
Destulă cu glumele.

Eu m’am înțelesă cu Maiorescu și 
cu Ministerulă din Francfort ca să mij- 
locescă o conferință diplomatică pentru 
causa Principateloră între Francia, An
glia și Londra. Ministerulă din Franc- 
fort a și recomandată agențiloră săi la 
Parisă și la Londra ca să cerceteze dis
posable cabineteloră în privința Princi- 
pateloră, și să atragă atențiunea loră a

supra importanței ce pote lua causa prin
cipateloră la ună casă de răsboiu între 
democrațiune și absolutismă. încurcătura 
causei Itahei pote să aducă la ivelă 
causa Principateloră și deschiderea unui 
congresă ca să pue termină la acestă 
cestiune. Pentru acesta mă și ducă la 
Londra cu scrisori din partea lui Schmer- 
ling, ministrulu trebiloră din afară din 
Francfort, și din partea lui Gagem, fra
telui președintelui, cătră agenții puterei 
centrale și ai Prusiei. Cu dânșii o să 
lucreză ca să îndemnă pe ministeriulă 
să deschidă conferințe seu secrete seu 
deschise asupra Principateloră dimpreună 
cu Cabinetulă francesă și vienesă.

Acum aș mai trece și la pagina ur- 
mătore de n’așl fi sfiită să lasă și lui 
Ștefană locă de scrisă și să mă supună 
și eu somnului care mă doboră.

Te rogă să înfățișezi soției tale în
chinăciunile mele. Eu cu revoluțiunea 
nostră și cu atâtea preocupații uitasemă 
că ați plecată amândoi din București.

Ală tău amică și frate,
G. A. Golescu.

(Revista nouă) (Va urma).
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Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jbirosâg mint telek- 

kiinyvi hatosâg kozhirre teszi. liogy Popp 
Iuon vegrehajtatonak Szirbu Alexandru 
vegrehajtâst szenvedo elleni 60 frt. 10 
kr. tiikekoveteles es jârulekai iran ti ve- 
grehajtasi ttgyeben a brassoi kir. tor-
venvszek (a fogarasi kir. jârâsbirosâg)
teriileten levo Ludisoron fekvb a Ludi-
sori 108 sz. tjkben A r

255 es 256 lirsz. ingatlanra 176 frt.

1090 12 îl
1293 10 71
1695 10 n
1697 1 1
2284 10 .n
‘2206 13 r>
2632 16 n
3009 11 n
3031 15 n
3296 6 r>
3526 es 3530 , „ 21 17

ezennel megallapitott kikiâltâsi lirban az 
arverest arban elrendelte, es hogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1888 evi Septem
ber ho 19-ik napjân delelotti 9 orakor 
Ludișor kbzseg hâzâuâl megtartandd nyil- 
vânos ărveresen a megallapitott kikiâl
tâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az 
ingatlanak becsârânak 10" (l-ât vegrehaj- 
tato kivetelevel keszpenzben, vagy az 
1881 : LX. t.-cz. 42 Ș-âban jelzett âr- 
folyammal szâmitott es az 1881 evi no- 
vemberlio 1-en 3333.sz. a. kelt igazsâg- 
iigyministeri rendelet 8. țj-âban kijelolt 
ovadekkepes ertekpapirban a kikiildott 
kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t.- 
cz. 170. țj-a ertelmeben a bânatpenznek 
a birosâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâl- 
litott szabâlyszerii elismervenyt âtszol- 
gâltatni.

Kelt Fogaras 1888 evi Martius ho 
16 napjân.
A fogarasi kir. jbirosâg mint telekkonyvi 

hatosâg.

Care este cea mai buna hârtia pentru țigări?

•KAOKSWR ..yy

: ■ Acestă întrebare
L.J< f'^forte i
'' șl&S pentru fiă-eare iii- 
;£»*•  ■ pjjmătoiă de țigări s’a 

stabilită deja în mo
dulă celfl mai ne- 
dubiosv

este reclamă 
gală, ci ună faptă 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulă rangă 
pe basaaaaZfsva com
parative a diferite- 
loră hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
în comerță, căb ărtia 
de țigări

importantă / \

IWUWB0 VA 2S ||JWM
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De veudare

360 — 400 
care fenu de teiiats>

neplouatu, împreună cu pășune pentru oi la tomnă și primă-veră. 

40—50 miji metrice pesce de baltă 
mai cu semă crapi în mărime dela 1—8 seu 9 chile. țliua pescuitului 
— ce va ave locă cam pe la finea lui Octomvre — se va tace cunos
cută celoră interesați. Prețul u urei măjl metrice pesce, transportată 
franco la gara din Șermășelă (Kis-Sârmâs) 40 fi.

A se adresa la subscrisul^
Ludovicii Simenii

proprietară
în Sângeoi'giulu (le Câmpia (p. uit. Uzdi-Szt. Peter)

(Comitatulă Clușiuliii.)

„LES DERNIERES CARTOUCHES" 
W ..imKOBAXȚU.r -

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisu,
G5 RBouIevai'd l^xrlnians.

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

nică în Viena, Dr. Liebermann, profesorii și conducătorii alfi stabilimentului chemicu de 
statu în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka, profesorii de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga. a produsă chiar result atulu strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car
touches" și ,,Dorobanțuliiu suntă cu 23—74" n mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutuntî cu 23—77' 0 mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă, a cărei Etiquetă semenă cu desemnulu aci imprimatu și care 
drtă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisu unti depositu pentru vendare en gros a hârtiei de țigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

193,50—37

138

BRAUNSTEIN FRERES,
WIEIV, I. Bez.. Scliottenring M*. *45,

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

Szâm 1354—1888.
tanf.CIHCULU ENDERS

la porta dela Strada Vămei.-A-stăd-i pexxtru. prirxxa oră 
Salto’mortalis peste mai mnlțl cai.

Nou programu în arta mai înaltă de călăriți 
dresare de cai, gimnastică ^i la fine original 

pantomima
Călătoria lui Pluto îniadu
seu urmărirea unei nunte țărănesc! de cătră uriașu roșu

0^- Trupa constă din 30 persone dame și bărbați). Orchestra propriă și 20 
cai dresați
Prețulu locurilorii: I. locă 60 cr., II. locă 40 cr., III. locă 30 cr., Galeriă 15 cr. 
Inceputulu producțiunei după 8 ore. In tote dilele produc țunei.

Dumineca 2 producțiuni la 4 ore și săra la 8 ore.

A nagyrebrai român tannyelvu kozsegi elemi nepiskolânâl 300 
frt. evi fizetessel s lak-es kertilletmenynyel, illetve ennek termeszet- 
ben val6 kiszolgâltatâsa lielyett 100 frt. illetmenynyel egybekotott 
javadalmazâssal rendszeresitett rendes tanitoi âllomâsra ezennel pâ- 
lyazatot liirdetek.

Felhivom mindazokat, kik ezen âllomâst elnverni dliajtjâk, liogy 
a tankepesitesre,—magvar nyelvben valo jârtossâgra, eddigi alkal- 
maztatâsra vonatkozd okmânynyal, valamint orvosi es erkiilcsi bi- 
zonyitvânvnyal folszerelt s 50 kros belyeggel ellârtott sajătkeziileg 
românul es magyarul irt folyamodvânyukat az illeto vârmegyei kir. 
tanfelugyelo utjân folyd 1888 evi' szeptember 20 napjdig hozz-Âm adjâk be.

Besztercze 1888 augusztus 28. HaViS Gyilla,
133,3—1 Besztercze-Naszodvârmegye kir. tanfeliigyeloje
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introdusă numai de scurtă timpu în comerțft, în urma cualitățilorti ei superiore precum și a 
gustului escelentil este deja în generală recunoscută și plăcută.

Se află totdeauna prospetă în cele mai multe băcănii, magazinurî de vinu, farmacii și 
restaurațiunl, precum și pentru cumperări en-gros la Depositul principală

G. GIESEL,
130,12-2 Brașovu, Strada Teatr-dlia.! HSTr. 312.
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Son plecarea Irennrilorn $i josteloro îi Brajovn.

I. Plecarea trennriloru:
1. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la București:
Trenulfl accelerată Nr. 302 : 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trennriloru:
1. Dela Pesta la Brașovii:

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

2. Dela București la Brașovâ:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 6re 32 minute după amedl.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la Reșnovă-Zernescl-Brană.: 12 ore 30 m. după amedl
b) n n t, Zizinu: 4 ore după ame^I.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov u.


