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Corespondentul^ nostru din 
Valea Bărgăului ne împărtășeșce, 
că de câteva septemâni esecutorii 
de dare cară totft din casele bie- 
țiloru țeranl, cari au rămasu în 
restanță cu darea, necruțându’i nici 
chiar în sfintele Dnmineci și săr
bători.

Acesta activitate esecutorescă 
shb cârmuirea lui Tisza nu e ceva 
nou; nu e nou că i-se iau țăranu
lui și cei din urmă creițarl, ce 
Dumnezeu scie cu câtu chinft 
i-a pututu aduna, și lucrurile din 
casă; nu ne e nou nici zelulu ese- 
cutorilorft. de a pângări sfintele 
Dumineci și sărbători cp esecu- 
țiunile lorft. Noua ne este însă 
mirarea corespondentului când 
4ice, că tote acestea se’ntemplă 
la lumina și sub ochii câr
muirii, fără ca esecutorii să fiă îm- 
pedecațl ori trași la răspundere.

Nu cumva ar voi, ca acestă 
„binecuvântată44 activitate a ese- 
cutoriloru „părintescului guvemu 
să se arate la întunerecu? Ce? să 
nimerescă acești „zeloși11 slujbași 
cojocele cele rupte, pănurile cele 
sdrănțuite și căldările cele sparte? 
Ori să le scape neobservate vitele 
prin unghiurile grajduri!oru ori 
prin ogradă? Ori se li-se întâm
ple „nenorocirea14 d’a mai lăsa 
ceva țăranului în casă, în curte ori 
în ogradă?

Șl-apoi la urma urmelorft ce 
le pasă de Duminecele ori de săr
bătorile românesc! ? Cu atâtft cară 
mai multu și cu atât ft mai „har
nic!44 și mai „zeloși trecft în 
ochii cârmuirii, făcându-se „vred
nici “ de răsplată ei.

Să’i împedece ori să’i tragă la 
răspundere cârmuirea pentru acestă 
„activitate14 și„zelft* ? D’apoi nu 
cârmuirea îi trimite și nu totft câr
muirea le dă instrucțiuni ce să 
facă, cum să se porte și câtu să 
ducă?

Etă de "ce amu 4lsaJ că pen
tru noi e ceva nou mirarea co- 
respundentului nostru.

Șl-apoi cum nu i-ar trebui gu
vernului bani, și încă bani mulți, 
câtu de mulți ?

Cine să-i plătescă datoriile ce 
le face și doben4ile acestoru da
torii? Cine să-i acopere deficitele 
bugetare? Cine să-i pună la locu 
nenumăratele sume de bani ce se 
defraudeză în oficii 4i de 4i ? Cine 
să’i plătescă sumedenia de slujbași 
trebuincioșl și netrebuincioși? Cine 
să’i întrețină șcblele de maghiari- 
sare ? Cu unft cuventft, cine să în
tâmpine cheltuelile enorme ale 
statului și ale multelorft trebșdre 
„patriotice44 ?

Negreșitft că massa poporului, 
țărănimea.

Der 4ice'se'va) că decă stă 
lucrulft așa, ca țăranulft să plă
tescă, er guvemulft să cheltuiescă, 
atunci cu cale ar fi să se intere
seze cârmuirea celu puținii de a 
îmbunătăți starea materială a ță
ranului, ca să aibă de unde să 
plătescă.

Astea suntft vorbe de surda. 
D-lft Tisza n’are vreme să se ocupe 
cu d’alfl de astea, e pre susft pusu 
decâtu ca se'și mai arunce ochii’n 
joșii, îlti apucă amețelile și durerea 
de capii pentru o pătură atâtu de 
josft pusă. Der s’ar mai întâmpla 
și „nenorocirea44, că avândft țe- 
ranulu de unde să plătescă tot- 
deuna la timpii și regulată darea, 
n’ar mai ave „fericirea44 să pri- 
mescă visitele unorii „giuvaere44 
de funcționari ca esecutorii d-lui 
Tisza.

Vedeți der, că ori cum amii 
întorce lucrulu, rămâne cum a 
fostu de ani două4eci încbce: cei 
de susft să o ducă bine, er 
câtii pentru poporu — asta’i treba 
esecutorilorft!

Precum comunică „N. fr. Presse44, 
în cercurile panslaviste se observă trași o 
viiă mișcare. Călătoria ce a întreprins’o 
de curendă din Cettinje la Abbazia gi- 
nerile principelui din Muntenegru, prin- 
țulă Petru KarageorgievicI, se dice că 
a avuții mai multii scopă politicii, de- 
câtîî scopulă de a visita pe fratele seu 
George ce se află acolo la cură. Călă
toria se dice că ar fi stată în legătură 
cu nemultămirea ce domnea în Serbia 
din causa divorțului părechei regale. De 
altă parte agitatorii bulgari au avută în 
Petersburgă dese convorbiri cu oficerii 
bulgari Benderev și Gruev, cari au tră
dată pe prințulă Alexandru de Batten
berg, și cu generalulă rusă Ignatief. Mai 
învederată însă se dă espresiune nisuin- 
țeloră ruso - panslaviste cu privire la 
peninsula balcanică în organulă fuga- 
riloră bulgari ce apare în Brăila „Pravda14 
(„Adevărulă14). Acestă foiă a publicată 
în clilele acestea următorulă apelă cătră 
Bulgari:

„Frațiloru Bulgari! Nu desperați, că 
sfânta Rusia veghieză asupra vostră și 
a Bulgariei, și în curendă o să vă sal
veze din gbiarele papistașului nelegiuită ! 
Da, sperați, căci Rusia e mare și când 
ea voiesce, atuncea pote! Ca probă pri
viți esemplulă ce ni s’a dată cu țera 
Românescă, unde a dărîmată și spul
berată pe celă mai mare omă ală ei, cu 
totă popularitatea lui, pe Ionă Brătianu 
— care și elă este ună bulgară încăpă
țînată (?!) ca Stambuloff, tiranulă care 
schingiuiă sărmana nostră Patrie! —
Acum, în urma alegeriloră pentru Ca- 
merile Române, voră veni la putere — 
aduși de sfânta Rusie — conservatorii, 
cu cari ea stă în bune înțelegeri! Ast- 
felă că noi, toți refugiații Bulgari, aflați 
î. acestă timpă pe frontiera română și 
în Dobrogea, avendă în fruntea nostră 
mai multe sute de voluntari ruși, sub 
conducerea căpităniiloră loră, vomă trece 
pe câmpiile scumpei nostre Bulgarii, unde 
împreună cu voi, pe cari vă rugămă să 
fiți deștepți și. veghiătorî, să salvămă ne
norocita nostră mamă: Patria Bulgară! 
Să mai scițl, frațiloră Bulgari, că îndată 
ce conservatorii voră lua cârma guvernu
lui în România, dânșii voră rupe orî-ce 
relațiune cu guvernulă infamului Stam
buloff, ș’i acesta va fi momentulă când 

va trebui să începeți mișcarea contra 
usurpatorului străină14.

■ O telegramă din Londra anunță pe 
temeiulă raporteloră englese din Zanzi- 
bară, că ataculă Germaniloră asupra lo
calității Sadani a avută ca urmare com
pleta închidere a căii de comunicațiune 
spre interioră în acestă direcțiune. Co- 
municațiunea poștală între Zanzibară și 
interioră încă e probabilă că va înceta. 
Trei caravane arabe cu osă de elefantă 
se dice că au pătrunsă printre liniile 
insurgențiloră la Bagamoyo. Omenii ca- 
ravaneloră au fostă, precum se dice, 
înarmați de Germani cu pusei ce 
se’ncarcă pe dinapoi, pentru ca la în- 
torcere să combată pe insurgenți. Insur
genții construescă în singuratece puncte 
ale litoralului ridicăturî de pămentă ca 
să se apere contra ghiuleleloră tunuri- 
loră de pe corăbiile de răsboiu germane. 
Corespondentulă din Londra ală dia- 
rului „Voss. Ztg44 mai anunță, că între 
soldații escadrei germane bântue fri
gurile.

G-uvernulu rusescu, precum! se anunță 
din Petersburgă, e forte indispusă în con
tra Persiei, încâtă ne putemă aștepta la 
o acțiune diplomatică. Causa e cres- 
cerea influinței englese în Teheran și 
slăbirea influinței rusescl. înainte cu câ
teva săptămâni, Rusia a fostă surprinsă 
prin publicarea unui tractată anglo-per- 
sană, prin care calea comercială pe apă 
dela sînulă persică pe rîulă Karun a tre
cută esclusivă în mâni englese. Comer- 
țulă Rusiei suferi prin acesta mari per- 
derî și deja atunci nemulțămirea era 
mare în Petersburgă. In clilele din urmă 
însă guvernulă rusă s’a simțită chiar 
ofensată prin atitudinea guvernului per
sană. Anglia întreține în Meședă, nu 
departe de granița rusă, o agentură mi
litară și ună consulată, și acum guver
nulă rusă hotărî să înființeze în acestă 
punctă, importantă atâtă milităresce câtă 
și pentru comerță, ună consulată gene
rală, ală cărui consulă a și plecată la 
Meședă. Guvernulă persană însă a re- 
fusată a’i da exequatura. Precum se pre
supune, guvernulă rusă nu va sta pe locă.

FOILETONULU „GAZ. TRANS.44
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CODRU.
(Poveste.)

Cu tote acestea copilulă crescea ca 
trestia în baltă și s’a alesă din elă ună 
voinică mai mândru și mai frumosă, de 
să-i fi totă căutată părechea.

Blaga de mașteră, bună ca tote 
mașterele, neputândă ave ochi Bă vedă 
una ca asta, atâta l’a totă cusută și 
descusută înaintea tătâne-său, pănă când 
acesta, dândă credământă nevestei sale, 
l’a alungată dela casa părintescă.

Feoiorulă luându’șl traista de-a umă- 
rulă, cu ochii plini de lacrimi și cu inima 
arsă de durere îșl luă rămasă bună, doră 
pe veciă dela, casa, în care pentru ân- 
tâiașl dată văzuse lumina sorelui, în care 
a petrecută atâtea dile bune pănă trăia 
muma-sa și atâtea dile amare dela mor- 
tea aceleia.

Trei cruci și înainte! Și s’a dusă, 
boieri Dumnevostră, și s’a dusă multă 
lume ’mpărățiă ca Dumnedeu să ni-lă 
țiă, că ’nainte din poveste lungă și 
frumosă este.

Și cum s’a totă dusă, ca celă ce 
nu-i ală nimărui, fără vre-o țîntă, povă
țuită numai de gândurile lui posomorite, 
etă că se pomenesce față ’n față cu o 
curte mare-mare, precum elă n’a vădută 
alta în vieța lui.

Curtea asta era curtea împăratului 
Papură și era îmbrăcată cu postavă 
negru de susă și pănă josă la pămentă. 
Pe ulițe de icl-colea umblau omeni îm
brăcat! în negru, cu ochii umflațl și cu 
fețele arse de plânsă. Tote ’ți vorbiau 
a pustiă și din tote puteai înțelege, că 
aici este o jale mare, jale de obște. .

Der soiți Dumnevostră cum e omulă! 
Elă are o inimă simțitore și când vede 
omă necăjită și amărîtă, parcă’lă rode 
orece colea la inimă și nu are locă de 
odihnă pănă nu dă de pricină. Și când 
a dată de ea, se mângăiă orecum, decă 
pote să clică și elă o vorbă bună, vorbă 
alinătore.

Așa suntă omenii de inima și bine 
este așa. Și omă de inimă era Codru, 
căci Codru se chema feciorulă; și apro- 
piindu-se de ună domnă de cei cu săbii 
lungi, a întrebată de unde și pentru cine 
atâta jale?

„D’apoi pentru cine să fiă?! Eu 
pentru fata împăratului44, răspunse acela, 
„care numai pe Ileana-Cosînziana o avea 
soră, de frumosă ce era. Și apoi bună, 
Domne! scii cum e pânea cea mole! Ta- 
tălă său o avea mai dragă, decâtă lu
mina ochiloră și îngrijea de ea cum în- 
rijescl decomora cea scumpă, ilntr’o nop- 
te însă vine ună smeu și ml-o fură, și 
nu-i omă pămentenă s’o scape din 
ghiara lui nelegiută, căci are cală năs- 
drăvană, cală verde fără splină și 
câtă ai da odată cu amnariulă, te 
ajunge, de ai fi chiar la cea margine 
de lume. Mulți și-au în cercată noro- 
culă pănă acuma ca s’o aducă îndă- 
răptă der nici unulă nu s’a mai întorsă.

Codru luându-le bine ’n capă tăte 
acestea, s’a bucurată și multă s’a învese
lită, că acuma de sine i s’a îmbiată vre
mea bine venită, ca să scape cu cinste 
de amărîta lui de vieță, de care niicl așa 
nu-lă mai lega nimica.

A mersă dâră la Papură împărată, 
l’a mângâiată cu vorbe dulci, cum [a 
sciută și cum a cugetată că mai 
bine o fi.

Și ca ună doftoră bună, care scie 

unde te dore mai tare, i-a promisă, că, 
i-a scăpa fata, jiumai să fiă pe pace și să 
fie cu bună așteptare, căci celă ce are 
tăria îndelungă-răbdărei la multe bune 
pote ajunge.

Apoi s’a așternută drumului și eră 
s’a dusă prin pustii nenumărate, prin țări 
necunoscute pe unde și păsările numai 
arareori rătăcescă.

Când colo cu amurgulă dilei, vede 
o muiere cu ună copilașă la sînă, apr op e 
morțl de fome amândoi. Și erau lânced!, 
amărîți, ca florea de brumă atinsă, și 
palicjl ca făclia de ceră, de te cuprindea 
milă uitându-te la ei. Codru i-a dată o 
bucată de pane și șl-a vă4ută de cale. 
Adecă și-ar fi vădută de cale, dâr întru 
adevără nu șl-a vădută, căci muierea l’a 
oprită locului și i-a spusă ce are să facă, 
ca să scotă la cale lucrulă de care s’a 
prinsă.

Și i-a spusă, boierljD-vostră, că za
darnică i-a fi orî-ce încercare, decumva 
nu s’a duce șș slujască întâiu la baba 
cu nasulă de fieră, cu dinții de oțelă, 
care are ună mânză năsdrăvană, cală 
verde fără splină cu cinci inimi. Și i-a 
spusă și l’a învățată, cum îșl învăță mama
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Proiectulu de respunsu alu Senatului 
românii la Mesagiulii regalii.
Șirei Senatulă României se simte 

în totdeuna fericită când, chemată a 
răspunde la apelulă Tronului, pote aduce 
la cunoscința Maiestățiloră Vostre sim
țămintele de devotament^ ale țării în
tregi, și pote da concursulă său la solu- 
țiunea cestiuniloră, a căroră resolvare 
înțeleptă va conduce țera ună pasă mai 
înainte pe calea progresului și a pros
perității.

Arcă primită cu o viuă mulțămire, 
Sire, încredințarea dată de guvernulă 
Maj. Tale, că relațiunile statului română 
cu puterile străine suntă din cele mai 
îmbucurătore, și că politica prudentă, ce 
patriotismulă a insuflată totdeuna acestei 
țări a întărită și mai multă credința 
aceloră puteri, că Regatulă României 
este ună elementă de liniște și siguranță; 
pă'strândă aceeași atitudine corectă, sta
tuia nostru va consolida acele simțăminte 
de încredere și de amicie, cari suntă 
cea mai puternică garanțiă pentru vii- 
torulă țărei nostre, și a căroră cultivare 
este menită a contribui la asigurarea 
păcii de care avemă așa mare nevoiă 
pentru întărirea și desvoltarea nostră.

Senatulă se va ocupa cu cea mai 
seriosă atențiune de tote proiectele de 
legi, ală căroră scopă este a îmbunătăți 
sortea locuitoriloră săteni.

Studiulă legiloră financiare, nece
sare pentru a asigura echilibrulă bu
getului și a face o repartițiune mai echi
tabilă a sarcineloră publice, va fi a 
doua ocupațiune de căpeteniă a nostră; 
noi ne vomă grăbi de a dota țera cu 
ună momentă mai degrabă cu legile ce 
ară fi destinate a consolida valuta și a 
face să dispară agiulă.

întinderea principiului inamovibilităței, 
menită a da satisfacțiune unei trebuințe 
de multă simțită, a fostă salutată de Se- 
nată cu bucuriă ca o reformă din cele 
mai importante.

De asemenea senatulă va pune totă 
atențiunea la studiulă diferiteloră legi 
destinate a aduce îmbunătățiri parțiale 
administrațiunei și a desvolta și com
pleta importantele lucrări publice a că
roră însemnătate pentru propășirea eco
nomică a țărei se simte din ce în ce mai 
multă. Ună progresă înțeleptă pe acestă 
cale, care va permite satisfacerea tre- 
buințeloră atâtă de viu simțite, este do
rită de toți și va contribui în modă pu
ternică la desvoltarea continuă a societății 
nostre.

Pe lângă legile ce voră asigura pro- 
gresulă materială, acele destinate a îm
bunătăți și întări ordinea morală se voră 
bucura de o solicitudine deosebită din 
partea Senatului. Biserica și școla, acești 
doi factori puternici ai progresului mo- 

cea bună copilulă când se pornesce pe o 
cale lungă.

Și l’a îndrumată, și l’a povățuită, și 
l’a învățată, că după ce șl-a împlini 
slujba, baba l’a îmbia cuTelă de felăde 
scumpenii, cu cai mândri, cu bani din 
greu, der elă să nu primescă nimică 
decâtă spurcățenia de mânză de pe 
verfulă gunoiului. Baba s’a împotrivi, 
fiindă-că acela e mânzulă celă năsdră- 
vană.

Der elă să nu o slăbescă odată cu 
capulă. Baba i-a promite că-i dă orî-ce, 
și baba se ține de vorbă. Elă atunci 
să iee mânzulă de-a umăru șisă-lă ducă 
totă așa pănă la margine de hotară. 
Acolo să dee cu elă de pămentă și 'de 
locă se vaface într’ună cală năsdrăvană 
și mândru, cum numai caii cei năsdră- 
vanl suntă.

Codru îi mulțămesce din sufletă și 
se duce mai departe însemnându’șl bine 
îndrumările muierii și dândă mulțămită 
lui Dumnezeu, că i-a trimis’o în cale.

Și cum a tot mers îngrij at și amărît 
de o parte, ărăde alta cu bucuria în sînă de 
când cu sfaturile muierii, vede ună cara- 
șelă aruncată pe uscată svercolindu-se 

rală și intelectuală, se potă aștepta tot
deuna de a găsi în sînulă nostru spriji
nitori fervențl ai intereseloră loră ade
vărate, cari suntă tot-deodată și intere
sele cele mai scumpe ale țărei.

Desvoltarea constantă a oștirei, sub 
conducerea plină de îngrijire a Maies- 
tăței Tale, este răsplata sarcineloră și 
sacrificieloră pe cari s’a grăbită a-le face 
totdeuna de câte-orî a fostă vorba de 
întemeiarea instituțiuniloră sale militare; 
și sărtea oștenului română, a cărui ab- 
negațiune și devotamentă este celă mai 
puternică scută ală patriei, va fi din 
partea nostră obiectulă unei vii soli
citări.

Șirei Țera simte, că fîă-care ană 
adauge la înflorirea și consolidarea ei și 
că, sub înțeleptă și patriotica domnire 
a Maiestății Tale, ea pote servi în viitoră 
cu liniște și încredere.

Să trăiescl Sire! Să trăicscă Maies
tatea Sa Regina!

SCntELE PILEI.
Din incidentulă domnirei de 40 de 

ani ai Maiestății Sale s’a dată în tea
trală germană din Pojună o represen- 
tațiune festivă. Acesta nu 11-a plăcută 
tineriloră „patriotici" din Pojună și mai 
vîrtosă tineriloră juriști, cari au însce
nată din causa acesta o demonstrația 
contra primarului orășenescu Mergi, care 
este totodată și președintele comisiunei 
teatrale. Causa scandalisărei juriștiloră 
„patrioțl" a constată mai vîrtosă în 
împrejurarea, că cu ocasiunea represen- 
tațiunei s’a cântată și imnulă austriacă, 
er o statuă a Maiestății Sale era încon
jurată cu stindarde negru-galbene. De
monstranții au mersă înaintea casei lui 
Mergi, au strigată de trei ori „abzug 
Mergi" și apoi au strigată să trăit scă 
constituția maghiară, libertatea, patria și 
regele maghiară. Cu asta demonstrația 
s’a terminată.

** *
La univesitatea din Budapesta s’au 

înscrisă în anulă acesta mai puțini as
cultători cu peste o sută de inși față cu 
anulă trecută.

* *
Pertractarea procesului pentru revolta 

din Orosslan în cestiunea lirnbei, despre 
care amă raportată în Nr. 258 ală fi.^ei 
nostre, s’a terminată. Au fostă condam
nați: notarulă Czablk pentru calumniă 
la 1 lună închisore și 150 fl. amendă; 
Bosak la 8 luni închisore; Palenik, Ba- 
birak, Batolka, Major, I. Huhada, P. Hu- 
hada, Kostyal și Viczena la câte ' 1 
lună închisore; Varga, Viczena I., Ha- 
bakuk, Huhada A., Ana Petran, Hlotyak 
și Varga la câte2 luni; Licskoși Sulik la 
câte 5 luni; Bossak I., Csulik P., Csulik 

dia. răsputeri să ajungă în apă, der în- 
zădară.

Codru îșl face pomană cu elă, ără 
carașelulă îi dă ună fluerașă și-i dice: 
Mare bine ml-ai făcută, der adă’țl aminte, 
că binele cu bine să răsplătesce. Când 
vei ave trebuință de mine, suflă în flu
erașă și eu la momentă voiu fi de 
față.",

A disă și s’a cufundată în adenculă 
mărei, eră Codru, punendă fluerulă în 
traistă, a mersă mai departe nepricependă 
la ce să-i pătă prinde bine ună cara- 
șelă.

Ei! der n’a mersă, boieri Dumne- 
vâstră, câtu-i de-aci pănă la Nicula-Mi- 
trului a Grahiei Coțofanca de lângă mo
rile cele stricate și vede cum ună uliu 
chinuiesce pe ună bietă puișoră de ie
pure făcendă cu clonțulă totă ciocă- 
ciocă în capulă iepurașului, ca să-lă omore 
și să-lă mânce.

Codru îșl face pomană cu elă de-lă 
scapă, eră iepurașulă îi dă ună fluerașă 
și-i dice: „Mare bine ml-ai făcută, der 
adă’țl aminte, că binele cu bine să răs
plătesce. Când vei avă trebuință de 

I., Petran, Strba, HlavitsRa și Hrcsma 
la câte 3 săptămâni închisore. Condam- 
nații au să suporte și spesele procesului 
în sumă de 788 fl. Pe Pohanka tribu- 
nalulă l’a achitată. Notarulă Czablk, 
precum și acusatorală publicată au insi
nuată recursă.

Precum vedemă, condamnații suntă 
totă Slovaci, cari au căutată să-și apere 
dreptulă lirnbei loră.

* * *
In urma publicărei câtorva din poe- 

siele posthume ale d-șorei lulia HașdSu, 
i-se spune „Românului", că mai multe 
cereri de a se edita tote poesiele au 
fostă făcute întristatului ei părinte de 
unii librari din Parisă.

* * *
Inspectorulu r. de școle alu Buda 

pestei a compusă statistica oficiosă cu 
privire la anulă școlastică 1887/88. Din 
acestă statistică aflămă, că în decursulă 
anului școlatică trecută în școlele ele
mentare, repetitore, civile, private ele
mentare,' gimnasii și școlele reale din Bu
dapesta au fost cu totulă 49,846 școlari. 
După confesiune aceștia se împart astfeliu: 
29,811 rom. cat., 41 greco-catolicl, 180 
greco-orientall, 2580 de confesiunea hel- 
vetică, 2607 de confes. augustină, 15 
unitari și 14,612 de confesiunea mo- 
saică. După naționalitate: 38,407 ma
ghiari (?), 10,549 germani, 66 români, 
614 slovaci, 109 șerbi, 98 croațl și 3 
ruteni. Copii obligați la școlă au fostă 
60,179 ; n’au cercetată școla dintre aceștia 
10,335. Pe teritoriulă Budapestei s’au 
aflată 8 școli de stată, 100 comunale, 8 
rom. catolice, 2 greco orientale, 2 elve
țiano, 7 augustine, 7 israelite, 13 private 
și 9 susținute de reuniuni. Cu totulă 
156 școle, dintre cari 135 elementare, 5 
poporale superiore și 16 civile. Invăță- 
mentulă s’a făcută: în 148 școle în limba 
maghiară, în 4 nemțesce-unguresce, în 2 
slovăcesce-unguresce și în 2 serbesce- 
unguresce. Din profesori 477 au fostă 
bărbați, 452 femei.

Inspectorulă a socotită pe cei 
14,612 școlari de religiunea mosaică în
tre maghiari. * * *

„Epoca" află, că ună sătenă’din ju- 
dețulă Fâlciu a trimisă în București la 
laboratoriulă de Bactereologiă o subs
tanță provenită din ferberea unoră plante, 
ce pretinde densulă că au darulă de a 
vindeca turbarea. Acestă aserțiune a sa 
o baseză pe o serie de 18 vindecări ra
dicale a turbărei manifestate deja. D-lă 
Dr. Babeșiu va începe o serie de expe
riențe asupra animaleloră inoculate cu 
virusulă-rabică, pentru a verifica acestă 
descoperire.

* * *
La 22 Decernvre n., 3 ore după 

amedl, va ține camera de comerțu și in

mine, suflă în fluerașă și eu la momentă 
voiu fi de față."

Codru a pusă fluerulă în straiță și 
s’a dusă mai departe.

Abia a făcută însăvre-o cjecepașl și 
brrr... Vede ună lupă și vede cum lupulă a- 
lungă pe o năcăjită de vulpe, gata 
în totă minutulă să o sfâșie în mii de 
bucăți.

Codru îșl face pomană cu ea, eră 
vulpea îi dă și ea ună fluerașă și-i (Țce: 
Mare bine 'ml-ai făcută, der adă-țl a- 
minte, că binele cu bine se răsplătesce. 
Când vei ave trebuință de mine suflă 
în fluerașă și eu la momentă vciu fi de 
față."

Codru avea acuma trei fluere: unulă 
dela carașelă, unulă dela iepurașă și u- 
nulă dela vulpe. Le-a pusă pe tote în 
straiță și șl-a vădută de dramă. Și s’a 
dusă-dusă multă lume ’mpărățiă, ca Dum- 
nedeu să ni-lă țiă, și s’a dusă și nu s’a 
oprită pănă la baba cunasulă de ferăși 
cu dinții de oțelă. (Va urma.) 

dustriă din Brașovă adunare generală 
pentru alegerea președintelui și vicepre- 
ședințiloră camerei.

* * *
„Tutova" scrie, că abundanța grâne- 

loru din acestă ană devine din di în di 
uimităre. In tote dilele sosescă în piața 
Berladă sute de cară cu totă felulă de 
pâne albă. Nici ună hambară nu a ră
masă neocupată în orașulă Brăila așa 
încâtă cumpărătorii de grâne suntă si
liți a le grămădi pe câmpă lângă gară, 
așteptândă vagone spre a le transporta. 
Lipsa vagdneloră causeză mari pagube 
comercianțiloră, și mai cu semă la o 
schimbare a timpului în ploi. Cantitatea 
producteloră aflate în acea gară s’a 
constatată că se urcă la peste 800 va
gone, afară de cele aflate în hambare.

* * *
Prima măsură pe care o va lua gu

vernulă românii, pentru a opri urcarea 
agiului va fi, după cum amă anunțată, 
retragerea bileteloră ipotecare. In acestă 
scopă guvernulă va cere camerei să vo
teze ună credită de 26,000,000 lei pen
tru plata bileteloră ipotecare, care se va 
face în timpă de ună ană.

* * *
Concertă. Duminecă în 9 Decem- 

vre st. n. la orele 5 sera se va da alu 
doilea concertu (Kammermusik) aranj ată 
de d-lă Rudolf Lassel în sala hotelului 
Nr. 1. în favorea reuniunei musicale bi- 
sericescl evangelice. Au promisă con- 
cursulă loră la acestă interesantă con
certă domnii concertiștl M. Krause (vio- 
lină) R. Weidner (flaută) F. Leben (Ob
oe), R. Thiele (comă), R. Lassel (piano), 
precum și ună mică coră mixtă. Pro
grama alesă constă din următorele puncte: 
1. L. van Beethoven ’sonată pentru piano 
și violină, op. 30 Nr. 2 (C-moll). 2. Hans 
Sommer, 4 cântece pentru baritonă (d-lă 
Gr. Scherg) cu acompaniare de piano. 3. 
Carl Reinecke, Trio pentru piano, oboe și 
cornă, op. 188 (A-moll). 4. Patru cântece 
pentru soprană, alto, tenoră și basă: 
Josef Rheinberger a) Der Strom (Reinick) 
b) der Tooesengel (Pfau), din op. 108, a 
capella; R. Lassel. Wanderers Nachtlied 
(Grothe) cu acompaniare de piano și R. 
Schumann, Das Schifflein (Uhland), cu 
solo de soprană, flaută și cornă. Ince- 
putulă este punctuală la 5 6re; sferșitulă 
61/, ore.

* * *
Poliția din București urmăresce pe 

fabricantulă de tricotagie, Aiches, care 
a dispărută din capitală cu o sumă de 
peste 100,000 lei. Pănă în presentă elă 
n’a fostă prinsă.

* * *
Mitropolitulă Theodosiu a înaintată 

patriarchului din Constantinopole tote ac
tele divorțului, precum și protestulă re
ginei Natalia, pentru a se pronunța dacă 
a resolvată bine acestă afacere. Pa- 
triarchulă i-a răspunsă, că a lucrată după 
canonele bisericescl.

* * *
Cetimă în „Epoca" : Anunțămă cu 

plăcere, că harta geologică a țărei este 
jumătate gata, eșindă pănă acum 19 foi. 
Cu ocasiunea congresului geologică ce 
s’a ținută în Septemvre la Londra, atâtă 
harta geologică câtă și diferitele me
morii și lucrări geologice făcute de 
biuroulă geologică, care suntă traduse 
în limba francesă, au fostă forte multă 
aprețiate de geologii străini. Ceea ce 
face onbre țărei în generală, și persona
lului biuroului geologică în particulară. 
In c|ilele acestea iese încă o lucrare 
forte importantă: „Despre Paleontologia 
Carpațiloru^ lucrată de regretatulă geo
logă Herbich.

Coresponflența „Gazetei".
Valea Bârgăului, 1 Decemvre 1888. 

Esecutorii de dare, șcdla comunală din B.-Tiha, 
inspectorulă Havasv și șcdla fundațională din 

B.-Prundă.j
Domnule Redactoră ! De mai multe 

săptămâni esecutorii de dare au dată 
năvală asupra comuneloră din .acestă 
vale, lipsindă pe bieții contribuabili 
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rămași în restanță, fără milă și cruțare 
de totă ce au mai găsită prin case și 
pe lângă case și astfelă lăsându-i în vreme 
de ernă sleițl la pungă, goi și fără că- 
pătâiu, fără pane la copii. Ba ce e mai 
multă, zelulă unora dintre esecutorî 
merge pănă a nesocoti și sfințenia Du- 
mineciloră și a sărbătoriloră secvestrând 
rufele bietului creștină în vreme ce se 
rogă la biserică lui Dumnedeu. Și tote 
acestea se întâmplă la lumina dilei și 
sub ochii ocârmuitoriloră, fără a fi îm- 
pedecațl ori trași la răspundere pentru 
o astfelă de pângărire a Duminecilor! 
și sfînteloră nostre sărbători.

— Temerea ce din vâră ml-am fostă 
esprimat’o într’o scrisore, că adecă cu 
începutulă anului scolastică voră fi elevi 
și la școla comunală din B.-Tiha, astăcji 
e faptă îndeplinită. La vre-o 30 de 
elevi, decă nu mai bine, sunt înscriși la 
acestă scdlă. „Meritul!44 la acesta în 
prima liniă e ală învățătorului comu
nală, care cu crucerl a sciut amăgi copiii 
pănă i-a înscrisă. In a 2-a liniă „me
ritul^ e ală preotului și învățători- 
loră confesionali, cari prin ne în
țelegerea dintre dânșii au mânată japă 
pe mora răuvoitorilor^ școlei confes. 
și de aici a profitată școla comunală, 
căci bine cjice proverbulă străbună, că: 
„inter duos litigantes tertiusgaudet44. Și 
decă și pe viitoră lucrurile ■’’•oră merge 
ca în trecută, totă mai multă va câștiga 
șcdla comunală, și acesta cu atâtă mai 
multă cu câtă vădă că decum sătenii 
mai de rândă, der nici fruntașii din 
comună, ba nici membrii din senatulă 
scolastică confesională nu sciu face de
osebire între șool. confes. și cea comu
nală, și care e menirea uneia și care e 
a celeilalte; ba îmi vine a crede, că nici 
chiar directorulă școlei confes. și preș, 
senatului școlastică cont, nu o scie acesta, 
căci altmintrelea nu potă presupune, că 
ar pute suferi pe unii și aceiași individl 
de a fi membri în senatulă școlei co- 
confes., pe când sunt membri și în se
natulă școlei comunale, ^căol bine a (fisă 
cine a (fisă că: „la doi 'domni deodată 
a servi e cu neputință14.

— Mai (filele trecute inspectorul!, reg. 
de scole din comitată, n(fofitmft’''ungură 
Havasy, a visitată șcdla fundațională cu 
4 învățători din B.-Prundă.

Cu tote a fostă mulțămită, numai 
una nu i-a plăcută și adecă: că nu i-au 
cântată micuții copilași, cari frecventeză 
acestă scolă, și unguresce.

Din care pricină a și dată a înțe
lege învățătorului de cântă, că decă cu 
o altă ocasiune nu va fi în stare de a 
satisfaee gustului „Măriei Sale“, nu’i va 
fi tocmai bine.

Poftimă liberalismă ungurescă, pro
pagată de organele guvernului într’ună 
stată, ce se pretinde a fi singurulă pero- 
togolulă pământului, unde naționalitățile 
fără restricțiune se bucură de cea mai 
mare libertate. Da, într’adevără, forte 
„liberală44 pretensiune din partea „Măriei 
Sale44 de a pofti, în contra legii, dela 
nisce copii nepricepuți, ca să-i cânte în
tr’o limbă loră streină și neînpeleșă!

(Va urma.)

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*
(Serviciul! biuroului de coresp. din Pesta)

Budapesta, 7 Decemvre. Inspec
tor ulu supremă alii cavaleriei de 
honvecjl Imit. Henberg, scoberîn- 
du-se pe la 23/4 bre din tramvai, 
a fostu lovită de paralisiâ de creeri 
și ’ după 15 minute a espiratu. 
Hdvecjimeajelesce în elu pereorga- 
nisatorulu cavaleriei 'de honvezi.

Murdăriile „Poștei Române/*
Ni s’a atrasă atențiunea asupra unoră 

murdării, ce le publică d-lă Theochar 
Alexi în. așa numita „Poșta Română44 bâr- 
findă mereu în contra ndsțră. N’amă 
dată pănă acum atențiune acestei obs
cure foi de speculă, pe care nu o cetimă, 
der ni s’a spusă de amicii noștrii oă nu 
numai odată „Poșta Română44 s’a legată 

de noi și de celelalte foi române cu o 
răutate și nerușinare, ce întrece multă 
modulă și maniera codiței kulturegyle- 
tiste ungurescl de aici, care se tipăresce 
totă în tipografia Alexi.

Cutezanța însă cu care d-lă Theochar 
Alexi vine și ne atacă acum din nou 
pentru o notiță, ce a fostă publicată în 
diarulă nostru, ne silesce de a ne răfui 
odată cu acestă domnă.

In numărul! „Gazetei44 245 dela 6 
(18) Noemvre a. c. anunțândă petrecerea 
Sodaliloră români din locă la „Soirile 
dilei44 amă făcută următorea observare;

„Cu acesta ocasiune comunicămă pu
blicului română informațiunea ce ni s’a 
dată, că mergândă unii dintre sodalii ro
mâni cu invitare și cu bilete la d-lă 
Theochar Alexi, proprietarul! tipografiei 
„Alexi44 și ală „Poștei Române44, au fostă 
întâmpinați cu cuvintele, că „n’au ce 
căuta la densulă, deorece d-sa e grecă."

Amă adusă așader faptulă după 
cum ni s’a relatată din isvoră sigură și 
ne-amă reținută !din parte-ne de ori și 
ce critică. D-lă Theochar Alexi însă în 
locă de a se ține de obiectă vine și 
răspunde cu următdrea murdăriă publi
cată în „Poșta Română" nr. 90 din luna 
lui Noemvre:

„Ne întrebați dâcăjeste adevărată că, 
după cum să susține în numărul! de Du
minecă ală „Gazetei Transilvaniei44, pro- 
prietarulă „Tipografiei Alexi44 și ală 
„Poștei Române44 s’ar fi declarată de 
grecă față de nisce sodall. Răspunsul! 
nostru este: nu-i adevărată. Numitulă 
a întâmpinată pe cei doi sodall, — amân
doi foști lucrători ai săi, ba unulă chiar 
fostă ucenică în (fisa tipografiă, — cari 
au venită să-lă învite la producțiunea 
loră, dicându-le; „Mă miră cum de mai 
venițl la mine după ce președintele a- 
sociâțiunei Dv. m’a declarată de grecă. 
Pănă ce va fi la asociațiune acestă pre
ședinte n’avețl ce căuta la mine.44 ț)i- 
cețl că lumea se întrebă de motivulă 
care l’a puiută îndemna pe Domnulă Dr. 
Aurel Mureșianu de a publica în Gazetă, 
ceea ce i-au flecărită nisce băieți ? A- 
cestă motivă este grija ce portă disulă 
Domnă pentru binele națiunei pe care 
voesce s’o facă ca să fugă de Tipografia 
Alexi și de Poșta Română, și să se 
proslăvesc! în Tipografia A. Mureșianu și 
cu productele ei. Domnulă Dr. A. Mu
reșianu crede, eă devenind mese t " po- 
graf ă, îi'este permis a se folosi de asemenea 
apucături murdare de concurință. Trâba 
Domniei sale! Să vede decâtu colea că 
este meseriașă de contrăbandă. Cu ase
menea apucături nu-șl va pute susține ti
pografia sa și nici de fală nu va pute fi 
meseriașilor! români."

Față cu acesta malițiâsă și murdară 
insinuațiune sodalii români din vorbă 
cari au mersă cu invitarea și cu bilete 
la d-lă Theochar Alexi, ne-au trimisă 
spre publicare următorea întâmpinare :

Brașovu, 16 (28) Noemvre 1888. 
Stimate D-le Redactor!!

Cetind! în „Poșta Română44 Nr. 90 
dela 22 Noemvre 1888 sub rubrica „Gijtia 
poștei44, că doi Sodall ar fi „flecărită44 
nisce cuvinte neadevărate etc. etc., cătră 
D-v6stră, ne vedem! cu părere de rău 
constrînșl, a declara următfirele:

Nu credeam!, că condeiul! d-lui 
redactor! al! „Poștei Române" să ajungă 
pănă acolo, ca să se potă atinge și de 
noi cei doi sodall tipografi, cari am! 
avut! îndrăsnela a învita la producțiunea 
sodaliloră și pe d-lă Th. Alexi.

Noi nu amă sciut! că d-sa ne pdte 
opri, ca noi Sodalii să nu putemă vorbi 
în localul societății nostre, că câte bilete 
amu vândută umblând! cu învitațiunl 
și că cum amă fost întâmpinați de cătră 
protectorii noștri. Așa s’a deschisă dis- 
cuțiunea și despre d-lă Theochar Alexi, 
spunând! noi membrilor! cuvintele au
dits dela d-sa.

Cum au ajunsă acestea cuvinte și 
la urechile On. Red. a „Gaz. Trans.44 pe 
noi nu ne privesce. Voimă însă să lă
murim! lucrulă:

Declarăm! că în acesta rubrică nu
mai atâta este adevărată, că noi amă 
fostă lucrători în atelierulă d-lui Alexi 
și că unulă dintre noi a fostă chiar 
elevă ală tipografiei d-sale. Aceste cu
vinte le recunoscemă de adevărate, d6r 
mai multă nu.

Că d-lă Theochar Alexi s’a decla
rată înaintea ndstră de gre6ă este ade
vărată. Ește adevărată și că d-sa a 
luată invitarea și s’a uitată la firrțiă re
petând! încă odată: nu vă potă încuraja, 
eu suntă 'grecă!

Cei doi sodall.

Atâtă din răspunsul! d-lui Theochar 
Alexi câtă și din întâmpinarea de mai 
susă a sodaliloră respectivi, resultă

a) că sodalii, cari au mersă să-lă 
învite pe d-lă Th. Alexi la petrecerea 
societății au fostă odată lucrători, ba 
unulă chiar și ucenică în tipografia sa.

b) că d-lă Alexi a dată afară pe 
acești tineri, cari s’au dusă la el! în nu
mele întregei societăți spuindu-le, că n’au 
ce căuta la densulă.

c) că d-lă Alexi a adusă înainte ca 
motiv! a acestei necalificabile pur
tări, că „este Grecă" seu după cum pre
tinde d-sa, că președintele societății „Z’u 
declarată de Grecă,44

Ori cum ar fi însă, fiă că se sâmte 
d-1! Theochar Alexi ca Grecă, fiă că 
l’au declarată alții de Grecă; ce importă 
acesta față cu împrejurarea, că merg! 
la dânsul! în numele unei AssociațiunI 
doi sodall, cari au muncită mulțl ani în 
stabilimentul! d-sale și au prin urmare 
un! titlu de a pretinde dela d-lă Alexi 
să contribue câtă de puțină la societa
tea loră ?

Este de obște cunoscută că d-lă 
Alexi ani întregi s’a servită în tipogra
fia sa cu sodall și cu ucenici români și 
numai de un! timp! încoce, de când s’a 
boerită, și scote o foiă pretinsă „pentru 
poporul! română44, are în tipografia sa 
mai mulțl lucrători unguri decât! ro
mâni. De cesănu aibădersodalii români tit
lul! de a pretinde dela d-sa un! mică 
ajutoră la ocasiunl deosebite cum a fost 
petrecerea dată de sodall în luna lui 
Noemvre, fără considerare la ce națio
nalitate aderă d-lă Alexi, ori că este 
cosmopolită ? Ce importă pe sodalii ro
mâni pretinsele disposiții personale ale 
d-lui Alexi față cu unulă seu altul! din
tre membrii societății?

D-1! Theochar Alexi prin aceea, că 
a dată afară în modă dură și reproșantă 
pe trimișii societății pentru sprijinirea 
meseriașilor! români a dovedită nu nu
mai o necultură a inimei, n\v numai o 
regretabilă nerecunoscință față cu aceia, 
cari au lucrată în , ografia sa, ci tot
odată — și acesta este momentul! celă' t 
agravantă — a arătată un! dispreț! față 
cu societatea amintită_^d.e a cărei petre
cere nici măcar! amintire n’a făcută 
în „Poșta44 s’a pretins^ „română44, și față 
cu societatea română în genere. Decă 
sodalii noștri s’ar! fi dusă la ori și care 
dintre adversarii declarați ai Româniloră, 
suntem! siguri, că nu ar fi fostă întâm
pinați cu atâta dispreț! ca din partea 
d-lui Alexi.

Ei bine, întrebăm! acuma, putea 
organul! nostru să mai tacă după ce a 
aflată despre purtarea desprețuitore a 
d-lui Alexi?

Și ce amă dis! noi ? Am! consta
tată straneulă incident! în 'modulă celă 
mai cruțătoră pentru d-lă Theochar 
Alexi. Căci decă amă fi caracterisată 
purtarea d-sale — fiă apoi și Turcă, nu 
numai Grecă ori altceva — amă fi tre
buită să vorbimă cu totul! altfel!.

Și ce răspunde d-lă Theochar! 
Alexi? In loch de a căuta să slăbâscă 
reaua impresiune a purtării sale nu nu
mai neromânescl, der și negrecesci, — 
căci Grecii sunt! cunoscuțl ca omeni 
mai politicoșl — vine și atacă din nou, 
încercându-se a arunca cu tină și în di
rectorulă foiei nostre, căruia îi însinuă 
nisce motive murdare, cjicândă că a pu
blicată acea notiță cu scopă ca înegrin- 
dulă în fața publicului română să-i facă 
d-sale concurență — Etă la ce se gân- 
desce speculantulă ! De ceea ce se cade 
și nu se cade, de ceea ce e morală și 
etică nici habar! n’are!

Murdăriile sale le încoronez! d-lă 
Theochar Alexi, esclamândă față cu di
rectorulă foiei și proprietarul! tipogra
fiei nostre: „Se vede decât! colea că 
este meseriașă de contrabandă !“

Este sub demnitatea nâstră să mai 
avem! de-a face c’ună omă ca d-lă 
Theochar Alexi, căci la din contră tre
buia să-i cerem! satisfacția cuvenită pen
tru acesta murdară ofensă.

Der va înțelege ori și cine, că fâță 
cu-o asemenea purtare nu mai putem! 
tăce, mai ales! când acel! d-n! a de
venit! tot! mai cutezător! în urma re- 
servei, ce am! observat’o pănă acuma.

Nu ne vom! adresa der la d-lă 
Theohar Alexi, ci la aceia dintre con
cetățenii noștri brașoveni, cari ne cunosc! 
pe noi și cunosc! și pe d-1! Theohar 
Alexi și cari sciu să judece drept! și 
imparțială, și fiind-că d-nulă Alexi se 
plânge, că amă reprodusă cuvintele sale 
rostite cătră sodalii români, cari au 
mersă cu invitare și cu bilete la dânsulu, 
îi întrebăm!:

Este seu nu adevărată, că d-nulă 
Theohar Alexi este fiiulă acelui Ioană 
Alexi, care ca conducătoră ală coloniei 
grecescl de aici a purtată timpă de 25 
de ani procesă cu Românii pentru ca se 
scoță limba româhă din biserică?

Este sâu nu adevărată, oă ună ar
ticula publicată de d-lă Theohar Alexi, 
în foia germană de aici, în care au fostă 
bațjocurițl Românii, a contribuită la 
înăsprirea certei între Români și Greci?

Este seu nu adevărată, că d-lă Teo- 
har Alexi și astădl figureză la ministeră 
ca membru ală coloniei grecescl?

Este seu nu adevărată, că fiiulă 
d-sale cercetez! școla grecesc! din locă ?

Este seu nu adevărată, că d-lă Theo
har Alexi în cursul! anilor din urmă s’a 
esprimat! cătră diferiți fruntași ai Ro
mânilor! de aici în mod! desprețuitor! 
despre Români și nisuințele lor!? cum 
șl-a bătut! joc! și în așa numita „Poștă 
Română44 de nisuințele diariștilor! ro
mâni !

Este seu nu adevărat!, că d-nul! 
Theohar Alexi de mult! timp! nu mai ia 
parte la societățile române, că s’a re
tras! și dela Associațiunea pentru spri
jinirea meseriașilor! și dela Reuniunea 
de gimnastică și de cântări?

Este sâu nu adevărat! că la înce
putul! anului acestuia d-1! Theohar Alexi 
a uneltit! în „Poșta44 lui ca să se des
ființeze Associațiunea pentru spijinirea 
meseriașilor! români din loc! și că pen
tru acest! fapt! adunarea generală a 
acestei AssociațiunI a luat! un! conclus! 
de desaprobare față cu d-sa și cu foia 
d-sale ?

Esțe seu nu adevărat!, că d-nul! 
theohar Alexi a înființat!, ca proprietar!, 
cjiarulă kulturegyletist! „Brasso44, care 
mereu ațîță în contra Românilor! și a 
pressei lor!; și că acest! diar! și adl se 
susține, se tipăresce și se răspândesce 
din tipografia Alexi?

Decă am! ave maniera d-luij Theo
har Alexi i-arn! pute răspunde la ofen- 
sătorea lui insinuare arătând! cu dege- 
etul! asupra faptelor! sale și numindu-lă 
Român! d»- contrabandă.

Der lăsăm! să judece opiniunea pu
blică ce sentimente de Român! posede 
acest! domn!, care are cutezanța a pre
tinde față cu publicul! neinformat! că 
apără interesele poporului română!

Ca încheiare nu putem! să nu ci
tăm! aici și o voce din sînul! concetă
țenilor! noștri sași asupra activității și 
naționalității d-lui Alexi. „Kronstădter 
Zeitung", contra căreia asemenea a bâr
fit! așa cjisa „Poșta Română", îi răspunde 
aceșteia în Nr. 149 dela 28 Iunie 1888 
între altele:

„Am! dori să seim! ce studii are 
redactorul! „Poștei Române44, care să-l! 
facă destoinic! a fi redactor!. Densul! 
e de feliul! său neguțător!. Pentru a 
publica nuvele vechi sub titluri nouă, 
vedl bine că nu e nevoiă de mari studii. 
Ne-ară fi mirat! să întâmpinăm! tocmai 
într’o fdiă românescă astfel! de împun
sături în contra presumtivului nostru re
dactor! decă n’ar fi de toți cunoscut!, 
că redactorul! „Poștei Române44 n’apar- 
ține nici unei naționalități. Grec! de 
nascere, s’a ținut! la început! de Ger
mani și mai târziu de Români. Der 
fiindcă nici unii, nici alții n’au vrut! 
să-l! recunoscă ca poet!, cum se soco- 
tesce el! singur! pe sine, a înființată 
și edată făia jidano-maghiară „Brasso44, 
pentru ca în anulă acesta să aspire ca 
redactor! și editor! al! „Poștei Române44 
la lauri, de cari pănă acuma însă n’a 
avută parte!44

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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rificătdre de sânge. Trebue se Ve esprimu cea 
mai îndeplină recunoseință în privința valârei 
acestoru pilule, și le voiu recomanda cu căl
dură tuturoru suferincjiloru, unde mi se va da 
ocasiune. Ve împuternioezu, ca despre acdsta 
a mea mulțămită se dispuneți după placă în 
publică. Cu înaltă stimă

Theresia Kastner.

scnutzm arie.

/

Trenulfl

FARMACIAI. PSERHOFER
VIENA, Singerstrasse Nr. 15

la „Goldenen Reiclisapfe 1“.
Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite „Pilule universale", merită cu 

totă dreptulă numirea din urmă, de ore-ce în faptă nu esistă aprdpe nici o bolă, la care
nu ar fi probată în mii de cașuri efectulu lorii miraculosîi. în cașurile cele mai cerbi- 
cose, la cari multe alte medicamente s’au întrebuințată înzadară, s’a dobenditu cu aceste 
pilule de nenumărate ori și după ună scurtă tâmpă deplină însănâtoșare. I cutioră cu^ 
15 pilule 21 cr., I sulă cu 6 cutiore I fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu rambursă I fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețulă înainte costă cu espedarea francată 1 sulă cu pilule 1 fl. 25 cr., 
2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 su
luri 9 fl. 20 cr. — Mai puțină de ună sulă nu se pote trimite.

Numai acele pilule suntă de considerată ca veritabile, a căroră instrucțiune este 
provăjiută cu subscrierea I. PSERHOFER și cari pe capaculă fiă-eărei cutiore portă totu 
aceeași subscriere cu litere roșii, -»gg

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consumătorii acestoră pilule mulțămescă 
pentru redobândirea sănătății loră după cele mai diferite și grele bole. OrI-cine a tăcută 
odată încercare, recomandă acestă medicamentă mai departe.

Reproducemu aci numai câteva dintre multele scrisori de mulțămită.
Schlierbach, 17 Februariu 1888.

Onor. Domnule! Respectuosă subsemnatulă 
Vâ râgă a mai trimite din nou patru suluri din 
Pilulele D-v. in adeceril forte folositore și eseslmtă pu- 
rificătore de sânge. Cu înaltă stimă

lg. Neurelter, medică.

Hrasche lângă Flodnig, 12 Sept. 1887.
Onor D-le! D-<țeu & voitu ea s6 ’mî intre în 

mână Pilulele D-v., și Ve descriu acuma succe- 
sulu dobândită: In patulu de lăudiă (chendeliă) 
mo răcisemu astfeliu, încâtu nu mai puțâmă 
lucra, și așfi fi de sigură deja mdrta. dâcă nu 
me-ar fi scăpată pilulele d-vdstră admirabile. 
D-4eu se Ve binecuvânteze de mii de ori pentru 
acâsta- Am încrederea, că Pilulele D-v. me vor 
însănătoșa de totă, astfel precum ele au folosit 
și altora Theresia Knific.

A Wieuer-Neuetadt, 9 Decemvrie 1887.
Onor. Domnule! V6 esprimă oea mai căldu- 

rdsă muițămire în numele mătușei mele, care 
a suferită cinci ani de catarrh ohronic la sto- 
macă. Vieța îi era ună chină și se credea deja 
prăpădită. Prin întâmplare a primită o cutidră 
eu escolentele Pilule ale D-v., purificatore de 
sânge, și după întrebuințarea loru mai,îndelun
gată s’a însănătoșată. Cu înaltă stimă

losefa Weinzettl.

Gottschdorf, lângă Kohlbach, Silesia-Anat r.
8 Octomvrie 1886.

Onor. Domnule 1 Ve rogu amicabilu a’mi 
trimite unu sulu cu 6 cutidre Pilule universale 
purificătdre de sânge. Numai minunateloru Pi- 
luri ale D-v. am se mulțâmescu, că am saăpatu 
de o suferință la stomacu, care m’a chinuitu 5 
ani. Aceste Pilurî nu voru lipsi nici odată din 
casa mea, și Vo esprimu prin acesta mulțămită 
mea cea mai căldurdsă.

Cu cea mai înaltă stimă. Anna Zwikl.

Bchrback, 28 Februariu 1888
Onor. Domnule ! In luna lui Noemvre a. tr. 

am comandatu la D-ta unu sulu cu Pilule. Eu 
precum și soția mea am observatu celu mai bun 
succesu; sufereamu ambii de durere de capu. 
violenta și de scaunii neregulatu, astufeliu că 
eram deja aprdpe de desperare, cu tdte că sun- 
temu numai de 46 anî. "Și ce sfî Pilulele
D-v. au făcut minune și ne-au scăpat de sufe
rință. Cu stimă.

Anton List.
Mitterinzcrsdorf, lângă Kirchdorf, Austria de susu.

10 Ianuariu 1886.
Onor. Domnule! Binevoiți a’mi trimite cu 

poșta ună sulu cu Pilulele D-tale escelentu pu-

Balsamu contra degerăturei de I. Pser
hofer, de mulți ani recunoscută ca celă 
mai sigură ^remediu contra suferințe- 
loră de degerătură de totă felulă, pre
cum și spre vindecarea raneloră înve
chite etc. 1 borcănelă 40 cr., cu trimi
terea franco G5 cr.

Suculu-Spitzwegerich, medicamentă con
tra catarului, răgușelei și a tusei etc. 
1 sticluță 50 cr.

Aliflă americană contra rheumatismului, 
celă mai bună medicamentă la tdte su
ferințele rheumati.ee, junghiuri, Ischias 
(bdlă de tremură), junghiu la urechi 
etc. 1 fl. 20 cr.

Prafă contra asudării picidreloră, 1 cu- 
tiă 50 cr. cu trimiterea francată 75 cr.

Balsamft contra gușiloru, remediu de 
încredere spre lecuirea umflăturiloră 
la gâtă. 1 flaconă 40 cr., cu trimiterea 
francată 65 cr.

Esscnță de viață, (Picături de Fraga) con
tra stomacului stricată, â mistuirei rele 
și greutățiloră de totă felulă, unu re
mediu de casă escelentă. 1 flaconă 22 cr.

Balsamă englezescă, 1 sticluță 12 cr., 12 
sticluțe 1 fl. 20 cr.

Afară de preparatele aci numite se mai află tdte speciahtățile farmaceutice indi
gene și streine, anunțate prin tdte diarele austriace, și la casă, când unele din aceste 
specii nu s’ară afla în deposită, se voru procura la cerere cu promptitudine și câtă se 
pdte de eftină.

Trimiterile prin postă se efectueză iute, decă se trimite pre- 
țulu înainte, seu cu rambursă.

Trimițendu-se prețulu nainte, (mai bine prin mandată poștalii) este 
porto poștalii cu multă mai eftină, decâtă la trimiteri cu rambursă.

Prafuri (Fidkerpulver) contra catarului, 
răgușelei, tusei etc. 1 cutiă 35 cr., cu 
trimiterea francată 60 cr.

Pomadă de Tanochinin de I. Pserhofer, 
cea mai bună dintre tote reme
diile pentru crescerea perului. Un bor- 
cană 2 fl.

Piastru universală de prof. Steudel, la 
rane din lovitură și împunsă, la totă 
felulă de bube rele și la umflături în
vechite, ce se spargă periodică la pi- 
cidre, la degetă, la rănile și aprinde
rile de țițe. și la multe alte suferințe 
de acestă soiu, s’a probată de multe 

—Oțl. 1 borcanu 50 cr., cu trimiterea 
k ucată 75 cr.
Sal ^universală de curățeniă de A. W. 

Bulrich. Ună remediu de casă esce
lentă contra tuturoră urmăriloră diges- 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
amețelă. cârcei la stomach, acrelă în 
gâtă, suferințe haemoroidale, constipa
țiune etc. 1 pachetă 1 fl.

Esență pentru ochi de Romershausen, 
1 butelia 2 fl. 50 cr., ’/2 buteliă 1 fl. 
50 cr.

Dinți artificiali, danturi,
și reparaturi cu prețuri modeste și cu deplină garanțiă

LUDWIG GROSZ 
Atelieru teenieu pentru dinți 

fondați) la 1878.

Bnfla-Pesta IV., Ujm» 1, Ecle Hatvanerosse. 
Dimineța dela 9—12. După prâneju dela 2—6 ore.

fl
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Primesce depuneri spre fructificare și plătesce pentru 
ele amesuratu timpului de abeficere, darea de venitu de
10% și 5, 4 seu 3% % interese;

cumperă și vinde scrisuri fonciare de ale „Albinei" după 
cursul! 4iiei> Pe care totodată le recomandă p. t. publicului 
ca cea mai sigură și avantagiosă hârtiă pentru plasarea 
de capitale;

escoWpteză cambii cu celu puținu două subscrieri după 
calitatea loru cu interese de 61/2—8%;

escompteză cambii cu numai o subscriere decă acelea suntu 
asigurate prin hipotecă cu 7% interese;

acordă credite de contu curenta cu 6% % interese;
acordă împrumuturi pe mărfuri cari au o valore stabilă 

și nu suntu supuse stricărei pe lângă interese de1 6%—8% 
după suma împrumutului;

acârdă împrumuturi pe tote efectele cotate la 
Budapesta, Viena și Bucuresci, pănă la 85% a 
loru pe lângă interese de 6% % '■>

cumperă și vinde după cursulu (Jilei monete; 
primesce în comisiune cumpărarea și vinderea

bârtîî de valore pe lângă cele mai ieftine condițiunî ;
închiriază pe teritoriul! ce-lu posede lângă gara Bra

șovu, și care e prin șine în legătură nemijlocită cu gara 
însăși, atât! locuri libere pentru depositarea de marfă câtu 
și cabine în magazinele sale seu magazine întregi, și primesce 
și cantități mai mici de mărfuri spre depositare în maga
zinele sale.

Deslușiri detailate se pot! lua la cassa filialei și la 
bărbații de încredere ai acesteia.

Oarele de cassă sunt!
la 2 p. m.
Localulfl „Filialei1

bursa din 
cursului

de ori-ce

în fiă-care cji dela 8 a. m. pană

’44 este în Brașovu, piață 
etagiulti I.

Picaturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra tntnrorn boleloru de stomachii.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca- 
tară de stomachă, acrâlă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (dăcă provine 
dela stomachă), cârcei la stomachă, constipațiune său încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficată și de haemorhoide. — Prețulă unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistulă - 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachă Mariazeller nu suntă ună remediu secretă.
>, cePărțile conținătore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, 

se află la fie-care sticlă.
"VeritaToile se află mai în. tote farmaciile.

Avertismente! Picăturile de stomachii Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntu veritabile, servesce învelitorea roșiă provâdută cu 
marca de protecțiune de mai susu, și afară de acesta pe fiecare prescriere <le în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătată, că acesta s’a tipăriți! 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz Kellemen, farmacia la „Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. Iekelius’ W-we; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea“; farm. G. Iekelius în Hoszufalu.

Băile Tușnadă: farmacia Alex. B'obay. Cobalmu: farm. Ed. Melos, farmacia E. 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), farm. TFiZ. Schneider. Făgărașu: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beteg, farmBardbăs Fer. 13,52—38

Tuse nu mai este!
Efectulu surprinclâtoră alâ sucu

lui de ceapă, rațională disolvată și 
preparată pentru suferințe de tuse, 
plumînl, de peptă și de gâtă se con
stată în modulă celă mai strălucită 
după întrebuințarea bonbonelorîi de 
ceapă ale lui 0. Tietze. In pachete â 
20 și 40 cr. se află numai la urmă- 
torele deposite:

In Brașovu la Franz Kellemen, 
farmacia la „Biserica Albă“; Depoul» 
principal in Kremsier la farm. F. Krizan.

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 24 Noemvrie st. v. 1888.

Cump. vând.
Renta română 5% ..... 93.</2 94. V2
Renta rom. amort. 5°/0 . . . 94.>/2 94?/4
Renta convert. 6°/0. 96.— 96?/4

>1 !) >1 96.7, 96?/8
„ „ urban 7% : . . 106. v2 107-7,
„ „ „ 6°/0.... 101.- 102.—
■1 î) „ 5°/o.... 93?/2 93.7/8

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 1035. 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . 235. .240.
Aură contra bilete de bancă . _ a_ _ _____
Bancnote austr. contra aură. . *
Aură contra argintă seu bilete 4.25 4.75

Sosirea si plecarea Mori ol nosieta în Bragovn.
I. Plecarea trenurilor^

I. Dela Brașovd la Pesta
de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu. Ia Bucuresci:
mixtă Nr, 318: 1 6ră 55 minute după amedl.

Trenul-a
Trenulu

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prennmerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponuliî manda
tului poștalii și numerii de pe fâșia sub care au priniitu diarulti nostru până acuma.

Administrațiune# Gazetei Transilvaniei".
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov îi

rheumati.ee

