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Guvernulu tiszaistti a îngrijită 
și îngrijesce prin legi și ordonanțe, 
ca nisuințele de maghiarisare și 
șovinismul^ să se ’ntincfă ca o epi
demia în tote unghiurile locuite 
de Români. A îngrijită și îngrijesce, 
în contra bunului simțu și a drep
tății, ne mai vorbindu de legea de 
naționalitate, ca poporulu românu 
s§ nu’șl mai potă ocroti nici inte
resele comuneloru, nici chiar inte
resele sale private.

Li-se impunii comuneloru ro
mânesc! de organele regimului, în 
contra voinții poporului, notari 
comunali streini, cari în cea mai 
mare parte nici limba nu i-o cu- 
noscu, nici de interesele lui nu’i 
dbre inima.

Ba mers’au organele regimului 
cu despotismulu loru până a im
pune comuneloru românesc! cu 
puterea chiar jucji ori primari 
comunali, ungur! ori jidov! de 
cei mai șoviniștl, car! ca unelte ale 
maghiarisarei și cu ura de rassa 
în inima loru lovescu la t6tă bună 
vremea în interesele poporului, 
îngreuindu’i traiulu și făcendu’i 
vieța nesuferită, negreșitu cu in- 
tențiunea ca, decă nu se maghia- 
riseză, se-lu sărăcescă și se-lu facă 
se ia lumea ’n capă.

Celu ce va merge în părțile 
Câmpiei, de esemplu, anexate la 
comitatulu Mureșu-Turda, va ră
mâne uimitu vecjendu, că mai în 
tbte comunele românesc! suntu 
notari comunali streini, fiindu cei 
români destituiț!; de asemenea 
mai în tote comunele românesc! 
suntu jucj! comunali streini, puși 
ca și notarii cu forța de organele 
arbitrare ale guvernului.

Ce bine pote aștepta poporulu 
românu dela nisce streini, cari îi 
urăscu limba și naționalitatea, decă 
nu hula și batjocura în cele mai 
multe cașuri și negligerea intere- 

seloru comuneloru, ba chiar sără
cirea lui, prin șicanele și neajunsu
rile, la care e espusu din partea 
aceloră streini.

Din Câmpiă ni-se comunică 
unu casu recentu despre volnicia 
ce o esercita unii din acei slujbaș! 
impuși poporului românescu, unii 
casu care, decă va remâne nepe- 
depsitu, va fi o nouă înfierare a 
administrațiunei tiszaiste.

Mai mulț! locuitori din comuna 
Ulieșu, ca se-ș! potă plăti birulu 
celu greu, voiau se mergă la târ- 
gulu Ormenișului se-și ven4ă câte 
unu rîmătoru, doi, p6te singura 
lorii avere, ce o puteau preface 
în bani, fără a remâne pe dru
muri. Judele streinu înse găsi cu 
cale se oprescă pe bieții 6menl 
a merge la tergu, refusândii a-le 
da biletele necesare pentru a pute 
vinde rîmătorii și cerendu-le, ca 
mai ânteiu se plătescă darea și 
alte competințe erariale și comu
nale, precum și darea de 5°/0 pen
tru .școla ungurescă de acolo.

Se’nțelege, ca bieții bmeni au 
remasu acasă, aduși fiiindu prin 
volnicia primarului streinu în ne
putința de a’șiplăti dările și fiindu 
amenințați a li-se lua de esecutorl 
rîmătorii și a li-se vinde la li ci tați a 
pe unu prețu de batjocură, cu care 
pdte că nici cheltuelile de esecu- 
țiune și de licitare nu se vorii 
acoperi, ernenorociții de contribua
bili voru remâne și fără rîmătorl 
și cu darea neplătitită.

Nu scimu decă primarulu din 
vorbă a avutu ori nu în vedere și 
vr’unu gheșeft, când a făcutu pa- 
sulii acesta; der ore nu este rea 
voință, rea intențiune, când le 
ia locuitoriloru din comună pu
tința de a’și ușura necazurile lorii 
cu plata birului și cu alte nea
junsuri ce-lu bântue? De unde 
să-și plătescă acum acei locuitori 
dările, ca se scape de toba ese- 
cutoriloru ?

Se vede înse că tocmai acestă 
scăpare nu le-a voit’o judele co
munalii, despre care se 4i°e că e 
unu șovinistii fără semănii.

Sermaniloru 6menl nu le re
mâne decâtu se alerge cu plângere 
la autoritatea superidră competentă. 
Nu putemu sci ce va face acesta, 
dăr ni-o putemu gândi; atâta scimu 
înse, că volniculu jude e vrednică 
de cea mai aspră pedepsă.

Decă ar fi Românu, nici vorbă 
că n’ar mai sta nici unu minut u 
în postulă lui, der așa streină 
fiindu, are sorți de a se mai ține 
în postă, căci așa pretinde siste- 
mulă de astăcfl, a căruia adminis- 
trațiă rea și păgubitore a ajunsă 
proverbială chiar între Unguri!

piarele francese credă, că ministe- 
riulă va presenta cameriloră, conformii 
propunerilor^ comisiunei extraparlamen
tare compusă din legiștl și financiari, 
unii, proiectil, care are de scopîî a face 
să se evite falimentată companiei canalului 
Panamei. O nouă societate s’ar forma 
în urmă sub patronagiulă creditului 
fonciară spre a isprăvi canalulii.

In Spania s’a făcutu o schimbare de 
ministeru. Dintre miniștri de pănă acum 
au rhmasă în cabinetă Sagasta ca minis- 
tru-președinte, marchisulii Vega de Ar- 
miso la esteme, admirabilii Arias la ma
rină, Canalejas la justițiă în locă de co- 
merță, Capdepon la interne în locii de 
justițiă, er miniștri noi suntii Becerra la 
colonii, Gonzalez la finanțe, Chinchilla 
la răsboiu, contele Xiquenna la lucrări 
publice. Se regretă retragerea fostului 
ministru de finanțe Puigcerver, care e 
cunoscută ca o însemnată putere pe tă- 
remulă economică. Câtă va dura noulă 
ministeră nu se pote presupune. Celii 
de pănă acum s’a constituită la 14 Iu
nie anulă curentă, prin urmare a avută 
scurtă durată. Crisa au pricinuit’o con
servatorii, cari, sperândă să ajungă la pu

tere, au provocată neînțelegeri cu fostulă 
ministru de răsboiu și cu celă de finanțe. 
Speranța însă nu li-s’a împlinită.

Pe când bărbații de stată ai Austriei 
și Germaniei îșl dau ne’ncetată dovedi 
de amicițiă cu bărbații de stată ai Ita
liei, care e ună membru de valore în alianța 
centrală europenă, pe atunci Italienii făcu 
pe alocarea demonstrațiunl în contra state- 
loru alianței cu Italia. Așa s’a întâm
plată la 8 și 9 Decemvre în Geneva, 
unde s’a serbată aniversarea revoltei po
porului, prin care la 5 Decemvre 1746 
a urmată isgonirea trupeloră austriaco 
de pe teritoriulă fostei republice. Toți 
studenții și reuniunile lucrătoriloră, pre
cum și o mare mulțime de poporă s’au 
dusă cu 140 stegurl, între care și ună 
stegă roșu Oberdank, și în sunetele a 12 
musici, care cântau cântece revoluționare 
și marsilesa, înaintea casei situate în Via 
Tacconi, unde a murită Accinelli, unulă 
din eroii acelei revolte. Aci s’a desvă- 
lită o tablă comemorativă, apoi mulți
mea se duse în Piazza Ispadale, înain
tea monumentului eroiloră libertății. In 
diua următore a asistată la serviciulă 
divină și consiliulă municipială din Ge
neva. Sera a fostă iluminația. „Epoca** 
din Genua scrie cu acestă ocasiune: 
„Caraeterulă acestei demonstrațiunl nu 
va scăpa nimăruia din vedere și nu pu- 
temă să nu accentuămă idea antiaustri- 
acă a demonstrațiunei. Ea e o dovadă, 
că poporulă nu are de gândă să urmeze 
politicei esterne a d-lui Crispi. Consu- 
lulă austro-ungară păte vesti guvernului 
său,că poporulă genoveză a dată în modă 
demnă și seriosă espresiune antipatiei 
sale ce o nutresce contra aliațiloră 
noștri cavaleri. Elă va vesti adevărulă 
și guvemulă din Viena va |fi de ajunsă 
lămurită asupra tendințelor opiniunei pu
blice.1* InjViena au produsă reaimpresiune 
aceste demonstrațiunl.

După cum se comunică din Peters- 
burgă cătră „Pol. Corr.**, cercurile guver
namentale rusesti au cea mai firmă con
vingere, că disposițiunile guvernului per
san— refusareaexequatureipentru consulul 
rusă în Meșed și interdicerea exportului
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internă.
Unii episodă din istoria modernă a rega

tului română.
București, 30 Noemvre 1888.

M’am întorsă dela Constantinopolă. 
Voiu rămâne mai multă timpă în Bu- 
curescl.

Am să vă scriu necurmată. Pen
tru acum vă descriu ună episodă, pe 
care l’am aucjită din gura unui patriotă 
Bucuresceană, la care am fostă alaltă- 
seră la cină.

'Persona în cestiune e ună bătrână 
revoluționară română și a fostă soță 
în esilă ală răposatului C. A. Rosetti.

La cină erau vr’o trei patru pers one 
din înalta societate, care se bucurau 
din inimă vădendă în mijloculă loră un 
Ardeleană cu simțăminte aprinse, căci 
de obiceiu, cliceau ei, în România mulțl 
din Ardeleni trăescă numai pentru sine, 
er nu pentru causa cea mare .a popo
rului română.

Nu-mi plăceau aceste aserțiuni fă
cute la adresa compatrioțiloră mei, pe 
cari eu îi țină mai mari patrioțl.

După o înverșunată discuțiune pro

vocată de mine pro și contra Ardeleni- 
loră din România, stăpânulă casei ne 
curma vorba și întorcându-se spre mine 
îmi (jice:

„Nepote Ardelene, chiar acum, 
când se desbate în senată și la cameră 
adresa la mesagiulă tronului, ai fostă șă 
aucjl discursurile ?“

— Am fostă, îi răspund eu, der un 
lucru nu l’am înțelesă. Mai toți orato
rii vorbescă de o Plevnă internă, fără 
se spue: unde e acâstă Plevnă, în țâra 
Român escă ?

„Bravo, — esclamă bătrânulă revolu
ționară, — tocmai fiindă că adl, în 
pressă ca și în parlamentă, nu se vor- 
besce decâtă de-o Plevnă internă, vreau 
să te facă să înțelegi ce va să dică a- 
cestă jocă de cuvinte rostită de oratori 
și cțiariștl, fără să cuteze a-i da tălmă
cirea cuvenită.11

** *
„La 28 Noemvre 1877 trupele ro

mâne împreună cu trupele aliate rusescl 
după multe bătăi și șirde de sânge văr
sată pe câmpiile Bulgariei, în fine, au 
întrată biruitore în Plevna, cea mai în
tărită localitate a Turciloră în Bulgaria, 
unde cei mai vestiți generali ruși, ScHild- 

ner-Schuldner și Krtigner au suferită 
cele mai sdrobitore înfrângeri, încâtă 
cartierulă generală împreună cu împă- 
ratulă Alexandru era să fugă din Bul
garia tocmai la Zîmnicea, pe țărmulă 
românescă ală Dunării. **

„Sosindă soirea la BucurescI despre 
căderea Plevnei, în țâra românescă în- 
cepusq o mișcare ne mai pomenită."

„Mamele sătene jeleau pe fii loră, 
surorile îșl așteptau în doră pe frații 
loră, nevestele îșl plângeau pe soții lor, 
cari, ca dorobanți, au sângerată vitejesce 
pentru scumpulu lorupămint'l strămoșescă.“

„Numai negustorimea de pe la orașe, 
umflată în pene că făcuse avere sub 
adăpostulă pașaporteloră străine, sălta și 
se veselea, căci mai nimică nu jertfise, 
ci numai câștigase".

„In vremea aceea în BucurescI mulțl 
din negustori erau ocrotiți de-a purta 
pușca în spinare sub drapelă, în mili
țieni sâu în gardă, bucurându-se de fa
vorurile drepturiloră supușiloră streini.1*

„Numai după căderea Plevnei esteme, 
acestă soiu fie omeni făceau pe cei mai 
mari Români și se îmbulzeau la tote 
beneficiile ce resultau din instituțiunile 
constituționale ale țării, devenită liberă 
și independentă.**

„La întorcerea trupeloră române, 
cari aduceau prisonierl, domnea ună 
geră încâtă pocneau lemnele și prisonie- 
rii Turci mureau de frigă pe drumă 
ca ciocârliile."

„Soldații ajunși în BucurescI trebuiau 
să stea în acelă geră cumplită pe strade; 
mai la nimeni din centrală orașului nu 
puteau fi încvartirațî. Unii îi refusau 
pentru cuventulă, că fiindă supuși străini 
suntă scutiți de a da cuartiră soldațiloră 
români, âr alții că fiindă boeri. și func
ționari, legea îi apără de sarcini.**

„Bătrânulă Rosetti, care de obiceiu 
umbla pe josă, întorcându-se dela ca
meră, zăresce cele ce se petreceau cu 
bieții soldați români, cari se întorceau 
biruitori dela Plevna și cari în țâra loră 
erau tratați mai rău ca cânii domnești 
sâu boeresti.“

„Intră în casă, chiamă pe unulă din 
redactorii săi, îi dă o scrisore să cetescă, 
pe care o primise cu două săptămâni 
mai nainte dela unulă din fiii săi, tri
misă din șanțurile Plevnei.**

„In timpulă răsboiului de neatârnare 
a țării, fericitulă C. A. Rosetti avea la 
Plevna doi fii sub drapelă: Vintilă C. A. 
Rosetti la batalionulă ală 2-lea de venă- 
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de cereale din. provincia Khorassan în 
Rusia — au fostă luate în urma unelti- 
riloru Angliei, care, după ce prin decla
rarea liberei navigațiunl pe rîulă Karun 
a obținută unii însemnată avantagiu 
materială, a voită să-și documenteze 
acum și influința ei preponderantă în 
Teherană printr’ună săccesă morală, de 
orece guvemulă Șahului n’ar fi cutezată 
să ia aceste măsuri atâtă de neplăcute 
Rusiei, decă elă n’ar fi sigură de spri- 
jinulă Angliei. Guvernulă rusă e firmă 
decisă a desfășura cea mai mare ener- 
giă ca să împedece înlăturarea influinței 
ruse în Persia printr’o altă putere, de- 
orece Rusia pune celă mai mare preță 
pe durarea influinței sale. La 8 Decem- 
vre n. s’a ținută la președintele depar
tamentului economică ală consiliului im
perială la consilierulă intimă Abaza, o 
adunare de înalțl funcționari din difrie- 
tele ministerii, pentru ca să se consulte 
asupra mij 16 celoră și căiloră, d’a înfrunta 
greutățile create de Persia.

Cestiunea Zanzibarului se încurcă tot 
mai multa. Pe când guvernulă germană 
chibzuesce deja asupra eventualității 
unui răsboiu pe uscată, în Anglia începe 
opiniunea publică a fi totă mai reser- 
vată. In „Times" se audă deja plângeri 
asupra tristei situațiunl a comercianților 
indieni, cari prin pofta de jafă atâtă a 
indigeniloră rebeli, câtă și a soldațiloră 
aflători în serviciulă germană și prin 
bombardarea din partea corăbiiloră ger
mane au suferită mari perderî. Indienii 
speră, că voră fi despăgubiți ori de so
cietatea ostafricană germană ori de gu
vernulă germană. Afară de acesta se 
vorbesce, că oposițiunea din parlamentul 
englesă va cere lămuriri asupra celoră 
ce se petrecă pe litoralulă Zanzibarului.

In cameră italiană deputatălă Bon- 
ghi a interpelată guvernulă, decă are 
scirî despre raporturile interne ale Abi- 
siniei și decă are de gândă să presinte 
documente, din care să reiasă actualulă 
caracteră de dreptă ală posesiunei Mas- 
saudhului. Ministru-președinte Crispi a 
răspunsă, că soirile despre raporturile 
interne ale Abisiniei nu suntă de natură, 
ca să se potă conchide cu siguranță 
asupra stării reale a lucruriloră acolo. 
Sigură e însă, că în emiratulă Etiopiei 
domnesce mare disordine. Intențiunile 
regelui Abissiniei nu le cunosce, dâr 
chiar decă le-ar cunosce, nu le-ar spune. 
Dealtmintrelea Italia e atâtă de întărită 
în Massauah, încâtă ori ce atacă l’ar 
respinge. Italia nu va întreprinde espe- 
dițiunl nouă, ci va folosi forțele locale 
oa să mențină posesiunea, ală cărei ca
racteră de dreptă se va vede din do
cumentele ce se tipărescă și se voră 
presenta camerei. Elă nu consideră ca 
necesară ună decretă ori o lege pentru 

constatarea suveranității italiene asupra 
Massauahului.

Espulsarea din Berlină a lui Paro
nelli, corespondentul^ cțiarului italiană 
„Secolo*, a produsă , sensațiune, fiindcă 
Paronelli, președintele societății italiene 
din Berlină, era iubită și trecea ca 
amică ală Germaniloră. Espulsarea s’a 
făcută din simplulă motivă, că elă, ca 
streină, n’are dreptulă d’a sta în Prusia; 
alte motive nu suntă cunoscute, der se 
vorbesce că măsura e îndreptată mai 
multă în contra diarului „Secolo" pentru 
atitudinea sa amicală Francesiloră si > 
dușmană alianței triple. Paronelli era și 
corespondentă ală diarului „Diritto", al 
cărui representantă de mai nainte Dr. 
Cirmeni încă a fostă espulsată acum 
câțiva ani. Se vorbesce că, la inter^e- 
nirea ambasadorului italiană, autorita
tea a prelungită termenulă plecării lui 
Paronelli dela 48 la 72 ore.

Isvolski, trimisulă rusă pentru a se 
înțelege cu vaticanulă, s’a esprimată că- 
tră ună diaristă, că trădările Rusiei cu 
Vaticanulă urmărescă numai scopulă d’a 
regula cestiunea bisericei catolice în 
Rusia. Rusia lucrează leală și nu se 
gândesce a pregăti Italiei perplexități 
După cum spune corespondentulă faru
lui „Standard", Papa e decis să facă Rusiei 
concesiunile cerute de ea. Prin urmare îm
păcarea Rusiei cu Vaticanulă e consi
derată ca apropiată.

La Viena s’a primită o depeșă pri
vată din Roma, care anunță, că fabrica 
de arme din Torre-Anunziata a primită 
ordinulă de a fabrica 60.000 de pusei cu 
repetițiă în trei luni, și că arsenalulă din 
Neapole lucrâză cu o activitate febrilă.

Se afirmă, în cercurile oficiose din 
Belgradă, că știrea respândită de diferite 
diare în privința unei întrevederi a Regi
nei Natalia cu principele moștenitorii e cu 
totulă lipsită de temeiu.

In nota, prin care, guvernulă italiană 
protesteză pe la tote curțile contra unelti- 
riloră Papei, se dice între altele că Papa 
nu este câtuși de puțină restrînsă în 
libertățile sale bisericescl nici jignită în 
nici ună felă de interesă ce l’ar avea. 
Din contră, legile țării îi dau și asigură 
totulă ce este spre binele bisericei și a 
lumei catolice. Guvernulă mai declară 
în acestă notă, că nu pote consimți cu 
nici ună preță ca Papa să fiă represin- 
tată în congresulă internațională ce se 
ține în aceștia negoțului cu sclavi. In 
Lumea diplomatică se așteptă cu nerăb
dare cum diferitele curți se voră pro
nunța asupra acestui ultimă punctă din 
Notă.

Sărbătorirea lui Rieger.
Dr. Rieger a fostă felicitată, cu o- 

casiunea aniversărei a șeptedecea a dilei 

nascerei, și de miniștri Dr. Gautsch și 
cav. Zaleski, precum și de o mulțime de 
persone înalte. La banchetă, primarulă 
Scholz din Praga, amintindă vorbirea lui 
Rieger în parlamentă cu ocâsîunea des- 
baterei noului proiectă de lege militară, 
dise în toastulă său, că atmosfera poli
tică a Europei prevestesce furtună și 
doresce ca Rieger, mai nainte d’a se 
descărca acestă furtună, să aducă sece- 
rișulă de aură națională ală poporului 
cehă în edificiulă solidă ală dreptului de 
stată boemă, spre a-lă pune sub scutulă 
înaltă ală coronei lui Venceslavă. Intre 
alții mai vorbi la fine prințulă Dr. Fri- 
deric de Schwarzenberg, cjicendă : Ca fiu 
credincioșii ală patriei, Rieger stă ca 
conducătoră ală nostru în fruntea scenii. 
După esemplulă său ne vomă lua pănă 
în cele din urmă dile ale vieții nostre; 
faptele sale voră fi îndreptarul^ nostru, 
cuvintele sale voră forma linia nostră 
de purtare. Acestea le spună eu în ini- 
mele generațiunei viitore, acum când eu 
am dreptulă la acesta, pentru-că apără 
drepturile și ondrea națiunei cehe.

Foile ultragermane din Viena se es- 
primă vărsendă focă în contra prințului 
Schwarzenberg, fiindcă acesta în toastulă 
său s’a declarată într’ună modă fanatică 
ca fiu ală națiunei cehe și a afirmată 
că elă prin acesta urmeză esemplulă dată, 
de părinții săi. Așa ceva, dică amintitele 
foi, că nici în visă nu li-a trecută prin 
minte părințiloră lui. Se scie că Schwar
zenberg este fiulă învingătorului dela

Corespondența „Gaz. Trans.“
Viena, 10 Decemvre 1888.

In 3 Decemvre a. c. s’a serbată în 
sala hotelului „Goldenes Kreuz" a 5-a 
aniversare a înființării secțiunei din Vi
ena a Reuniune carpatine transilvane (Sie- 
benburgische Karpathen Verein—Section 
Vien)

Sărbătorea s’a deschisă cu rostirea 
cuvântului solemnelă a secretarului Sec
țiunii de d-lă Karl Graeser, care prin 
cuvinte alese și potrivite a salutată mai 
înteiu pe membri, apoi pe bspețl și pe 
toți confrații lui transilvăneni, cari au 
avută bunăvoința a lua parte la acestă 
sărbătdre.

In vorbirea sa oratorulă ă arătată 
însemnătatea Carpațiloră transilvani, a 
mărturisită, că deși munții noștri nu suntă 
așa de mari și impunători ca Alpii și 
Pireneii, cu tâte acestea oferă o prive
liște câtă se pote de poetică și ferme- 
cătore ori cărui touristă.

„ Transilvania", dice d-lă Graeser, 
„are șesurî fructifere, codri vercjl fru
moși cu rîurl șerpuitore și cu poieni 

idilice — cari variindă alternativă dau 
țării ună aspectă ce cu greu pote l’ai 
găsi în altă parte a Europei." „Națiu
nile conlocuitore", mai adause elă, „se 
au bine (?) și țină cu credință (după cum 
e constatată) la casa domnitâre aus
triacă.

Totă în vorbirea sa a spusă orato
rulă, că „Secțiunea Viena", care acum 
5 ani numera 70 membri, acuma numără 
170 și că speră, ba că e convinsă, că toți 
aoestia vor lucra pentru progresulă „Re
uniunii carpatine."

După cuventulă de deschidere au ur
mată esecutarea diferiteloră piese (musi- 
cale)j de capela Regimentului 50 (regi- 
mentă românescă) care a cântată cu o 
dibăciă extraordinară și frumâsă hora ro
mânescă „Hora Sinaii."

S’au produsă apoi diferiți diletanțl 
cu cântece „Solo", Terțeturî, quarteturl 
etc. precum și cu piese comice (Jux- 
Lieder).

Danțulă a fostă câtă se pote fie 
înfocată și în genere petracerea animată; 
cam așa ca pe la noi prin Transilvania!

La acâstă serbătore au fostă repre- 
sentate aprope tote națiunile din transil
vania, așa că m’amă simțită fericită, că 
am putută vorbi nu numai cu Români, 
der și cu unii din prietinii noștri Sași 
din Transilvania românesce!,

Ocolindă descrierea impresiuniloră, 
ce ml-a făcut’o acestă serbare, temen- 
du-mă că până mea nu ară fi în stare 
să le spună așa cum ele în adevărăsunt 
și au fostă, încheiu esprimându-ml do
rință de a vede prin șirurile membriloră 
„Reuniunei carpatine transilvane" mai 
mulțl Români, mai alesă din causă că 
noi (Românii) locuindă de regulă în 
munți, avemă mai multă de lucru cu 
aceștia. Opincariuld.

8CIBILE bilei.
Disposițiunea luată în anulă trecută 

de poliția din Brașovă, cu care în inte- 
resulă siguranței publice s’a interzisă 
cerșitulu pe teritorială orașului Brașovă, 
s’a dovedită. în cursulă acestui ană ca 
bună. Acestă convingere în legătură cu 
faptulă necontestabilă, că și în Brașovă 
sărăcia ia dimensiuni și amenință a pro
duce ună proletariată supărătoră, care 
decă i s’ar permite să cerșescă, ar ame
nința în mare măsură siguranța publică, 
poliția a ajunsă la convingerea, că in- 
terdicerea trebue menținută și în viitoră. 
Der pentru a se pute menține acestă 
măsură luată în interesulă publicului și 
a nu lăsa pradă miseriei pe cerșitorii 
de aci, cari au nevoiă de ajutoră, căpi- 
tanatulă orașului apeleză la simțulă de 
jertfire și de charitate ală poporațiunei

tori și Horia Rosetti la roșiori." 
„Redactorulă chemată cetesce seri 

sorea, în care era descrisă vitejia doro
banțului și suferința soldatului desprețuită 
în armată ca și la țâră, și care, după ce 
se întorce la vatra străbună, n’are pe 
ce ’șl pune capulă: totulă e ală străi
nului și ală statului, și chiar și elă e 
considerată ca o vită a arendașului".

„Bătrânulă C. A. Rosetti cunoscea 
țâra și âmenii; nu era emoționată, privea 
numai în jură de sine și ofta înălțândă 
spre ceră ochii săi cei mari, cari nu 
erau mai puțină înflăcărați de iubirea 
patriei ca ai lui Mazzini și Garibaldi, 
iluștrii lui amici."

** *
„Intr’una din seri, după încheiarea 

tratatului dela St. Stefano, urmâză bă
trânulă patriotă bucuresceană, eramă cu 
toții adunați la C. A. Rosetti".

„Toți făceau politică, numai bătrâ
nulă directoră ală „Românului" sta gân- 
ditoră și asculta".

„înfățișarea lui gânditore și tăcută 
în;momentulă, în care totă suflarea oră- 
șenâscă era veselă cutrierendă stradele 
cu torțe aprinse și cu music! în frunte, 
ne pusese pe toți în uimire și nu ne 

puteamă esplica melancolia bătrânului, 
care din firea lui era forte glumeță".

„Redacția „Românului11 era în strada 
Domnei Nr. 14, unde locuia și bătrânulă 
C. A. Rosetti. Era o curte largă și în 
mijloculă curții se afla o casă c’ună eta- 
giu și c’ună balconă spre uliță. Ală
turea cu balconulă, sâu mai bine disă 
ou sala de intrare, era cabinetălă de 
lucru ală lui Rosetti, care servea totă 
deodată și ca sală de primire, căci ma
rele patriotă română n’avea pentru sine 
și familia sa decâtă numai două camere 
forte simplu mobilate."

„De-odată se aude din qurte ună 
sunetă de musică și strigăte asurditore."

„Era o imposantă manifestația fă
cută veteranului publicistă din partea 
poporului săracă din suburbiile capi
talei*.

„Rosetti, încuragiată de noi, s’arătâ 
pe balconă. La ivirea ilustrului patriotă, 
— care va împodobi cu vieța și faptele 
lui paginile istoriei democrației române și 
a unității naționale, — manifestanții nu 
mai cunosceau margini în entusiasmulă 
loră.“

„O voce ca răgușită, dâr puternică 

și rostită din adenculă peptului, străbate 
din balconă. “

„La sunetulă acestui glasă, începe o 
liniște și o tăcere ca în mormentă.11

„Era glasulă pătrundătoră ală lui 
G. A. Rosetti, care adresându-se mani- 
festanțiloră dise:

„Frațiloră!
„Cu brațele vostre și cu prețulă 

sângelui vostru ați luată Plevna de afară /“
„Din nenorocire însă mai este o 

Plevnă și acesta e Plevna din intru, care 
pe câtă timpă nu va cădâ, Românulă 
nu va fi fericită în patria lui!"

„Cuvintele acestea au dată locă la 
felurite interpretațiunl; unii le esplicau 
într’ună felă și alții într’altulă, și numai 
aceia cari cunosceau miseriile poporului' 
muncitoră le aprețiau după adevărata loru 
valore.

„Chiar capulă guvernului d’atuncl 
I. C. Brătianu se îndoia în aflrmațiunea 
lui C. A. Rosetti, că ar esista o Plevnă 
internă, și de aceea se opunea la tote 
planurile lui marl.“ .

„La întârcerea armatei române din 
Bulgaria, Rosetti dorea ca guvernulă să 
vie cu o lege radicală și fundamentală, 
clară și simplă, atâtă în fondă câtă și în 

formă, și cu dreptate și cu sinceritate 
aplicată în ceea ce privesce împroprie
tărirea ruraliloră și regularea relațiuniloră 
loră cu proprietarii. Mai dorea simpli
ficarea administrațiunei comunale și jude- 
țiane și înlocuirea în posturile adminis
trative a semi-docțiloră venali cu tineri 
integri și titrați. De asemenea elă mai 
dorea, ca România să aibă o adeverată 
representațiune națională, âr nu ună 
parlamentă cum are astădl compusă din 
representanții claseloră. Muncitorii ru
rali în numără de trei miliâne și jumă
tate astăcjl n’au în cameră decâtă 30 
representanțl și aceia indirectă aleși, 
âr în Senată nici unulă, fiindă esclușl 
din acestă corpă. Restulă ‘ de 150 în 
Cameră și totalulă de 100 în Senată îlă 
dau orașele împrestrițate și cosmopolite. 
Tn acestă scopă elă susținea revisuirea 
legii electorale în sensă largă, constitu- 
indu cercuri electorale în loculă celoră 
trei colegii de astăcjl, așa ca opinca să 
voteze la aceeași urnă cu boerulă și cu 
negustorulă; albimea să fiă egală cu al- 
băstrimea în materiă electorală/1

„Prin aceste și alte legi organice 
bine alcătuite și cu sinceritate aplicate, 
bătrânulă luptătoră credea, că deși 
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ca sâ contribue cu ajutore depunându-le 
ori în localulă căpitanatului, ori în ex- 
positurl.

* * %
Protopopule românii gr. or. alo. trac- 

tului Oravița, d-lă Andreiu Ghidiu, fiindă 
alesă și întărită protopresbiteru' ală tr ac
tului Caransebeșă, șl-a ocupată noulă 
postă. Ca administratoră ală tractului 
Oravița a fostă numită parochulă din 
Mercina, d-lă Alex. Popovici.

* *
Representanța comunală din Tergu- 

Alurtfșului a respinsă propunerea minis
trului de interne, d’a se ridica taxa de 
intrare pe vină dela 90 cr. la 2 fl. de 
hectolitru și darea de consumă pe spirtă 
dela 18 la 60 cr.

* *
'Pentru foștii cultivatori de tutună 

(tăbacă) e importantă a sci că, amăsu- 
rată disposițiuniloră esistente, tutunulă 
cultivată în 1887 pentru folosința pro- 
priă sâ-lă predea, pănă la finele lui De- 
cemvre st. n. la oficiulă de răscumpă
rare a tutunului. Celă care după acestă 
termină va fi aflată, că are asemenea 
tutună, va fi pedepsită.

* * *
Cetimă în foile ungurescl, că gen- 

darmulă Basilius Csiterâga (Citeregă) din 
Tulgheșulă Giurgeului, comit. Ciucă, și 
postată în Nyarad-Szereda, șl-a schim
bată numele, de sigură la stăruința ce- 
loră de cari atârnă, în „Tblgyesi“. Vorba 
e, că publiculă română să nu fie indusă 
în erore credândă că e română, fiindă 
că-i semănă numele a românesce. Cine « ....șcie ce armenă ori jidovă e, și prin ce 
împrejurări a ajunsă să aibă nume ro- 
mânescă.

* * *
Directorulu de teatru ungurescă Polgar, 

care se dusese cu trupa sa. să joce în 
Deva, a trebuită să’șl caute noroculă în 
altă parte, cjice corespondentulă lui „Sieb. 
deutsch. Tagblt“, din causa nepartici- 
pării publicului din Deva.

* * *
Sfântulă Sinodu ală României se 

ocupă cu activitate cu întocmirea pro
iectului pentru îmbunătățirea sdrtei cle
rului mireană.

♦
* *

Suntemă informați, că la 17 (29) 
Decemvre d-lă Anton Kneisel virtuosă 
pe vidră și profeseră de musică în 
BucurescI, va da în sala hotelului Nr. 1 
de aici ună concertă. D-lă Kneisel e 
ună violinistă, care prin talehtulă său 
șl-a câștigată merite netăgăduite. In 
Septemvre a concertatîn Constaotinopol și 
foile de acolo, scriu cu entusiasmă despre 
concertulă d-lui Kneisel. „Le Moniteur 
oriental" îlă numesce „violinistă de me
rită, virtuosă care interpretă cele mai

Plevna internă nu va căo. cu desăvârșire, 
totuși vre-o trei-patru redute ale ei din 
frontă voră fi asaltate.1'

„D. I. Brătianu numai astă primă- 
veră s’a convinsă, că gura nemuritorului 
democrată română .0. A. Rosetti adevără 
â grăită, Plevna internă mai. trebuia 
luată după căderea Plevnei esterne."

„Bătrănulă publicistă însă era acusată 
ca radicală și socialistă de* cătră cînar 
aceia, cu cari împreună a subscrisă la 
1848 unu programă, care se află în ori
ginală în manile demnului său fiiu V. 
C. A. Rosetti, actualulă directoră ală 
„Românului11.

„Numai când acestă programă va 
vede lumina cailei, Românii..voră admira 
capacitatea, pătrunderea și mărețele pla
nuri ale lui Rosetti, conducătorulă po
liticei române dela 1848 și pănă’ în luna 
nefastă din Iunie 1882, când a și urmată 
nenenorocita desbinare între cei doi 
amici, elă și 1. Brătianu11.

Aci năpădindu-lă plânsulă pe bă- 
trânulă meu povestitoră, a trebuită să 
înceteze, promițându’ml a urma.

La revedere.
Dr. M....

dificile opere ale măestriloră de violină.“, 
„Phare du Bosphore" îi 4i°e „celebrulă 
violinistă, căruia nu mai e de lipsă a ’i 
face reputațiune11. „Oriental advertiser0 
îlă numesce „celebrulă violinistă, exe- 
cutoră de prima forță, care a dovedită 
înaintea publicului, că e ună virtuosă 
cum rareori se potă vedâ pe țărmurele 
Bosforului.11 „La Turquie" dice, că publi
culă a auc t.ă ună „celebru artistă și o 
musică distinsă.11 „Stamboulu spune, că 
d-lă Kneisel e ună „adevărată măestru 
în instrumentulă său, ce îlă domint să 
admirabilă de bine/1 „The Levant He
rald1' îlă numesce „celebrulă violinistă, 
excelentă și talentată artistă, care me
rită omagii.11 La concertulă ce-lă va da 
aci în Brașovă, d-lă Kneisel va esecuta 
pe lângă musică clasică, și musică fru- 
mosă națională.

* * *
Erî, Vineri, Academia română a ți

nută ședință publică, în care d-lă V. A. 
Ureche a avută să citescă: 1) documente 
priv’^ore la Domnița Rucsanda și ce
tatea Nemțulă, 2) documente autografe 
dela Mitropolitulă Varlaamă.

** #
Esposițiunea de bele-arte, ce se aran- 

giază în șalele noului Ateneu din Bucu
rești, se va deschide pe la 10 Decemvre, 
spune „Democrația11. Se crede că voră 
fi espuse aprope 300 de tablouri.

* e* *
D-lă Vasile Alexandri a dăruită 

Academiei din Parisă poesiile traduse de 
augusta scriitore Carmen-Sylva.

** *
Intre Galați și Focșani se așecjă ună 

drumă de- șiril pe care în casă de ac
țiune se potă pune în mișcare cupole 
cu câte ună tună, trase de ună singură 
cală. Prin acestă întocmire se potă 
grămădi în mase, în celă mai scurtă 
timpă, în fiăcare punctă ală liniei Șire
tului între Focșani și Galați baterii de-

** *
Sub patronagiulă Ateneului din Bu

curești și în una din sălile palatului său. 
se voră deschide cursuri de desemnă ș 
pictură pentru domni și domnișore cu' 
începerea dela 1 Ianuarie 1889. Osebită 
de acesta șe va face ună cursă de es
tetică și istoria arteloră.

** *
Vestita artistă Bârsesca se va duce, 

cum spune „Romania11, cu o trupă la 
BucurescI.

** ♦
In librăria d-lui Niculae Ciurcu din 

looă se află colecțiunl de minerale după 
manualulă Hochstetter și Bisching cu 
prețulă numai de 1 fl. 20 cr. într’o co- 
lecțiune se află 28 bucăți de diferite 
minerale.

** »
Sâmbătă în 15 1. c. sera reuniunea 

de cântări ungurâscă cu numele „Brassoi 
magyar dalărda" va arangia sub condu
cerea d-lui dirigentă de coră Leopold 
Frank o serată musicală împreunată cu 
dansă în sala otelului Nr. 1.

Serbii și patrirtiilo AmHicl
„Zastava11, 4iarulu naționaliș- 

tiloru. șerbi, scrie în ajunulă în
mormântării patriarchului Anghe- 
licl următorele:

Nu pUtemă cu astă ocasiune urma 
maxima „de mortuis nihil nisi bene11. 
Simțimă numai, că amă scăpată de o 
mare greutate .prin mdrtea lui AnghelicI, 
căci de, când noi amă venită pe acestă 
pămentă, de când suntemă supuși ai 
casei habsburgice, nicl-odată așa tristă 
sorte n’a avută biserică nostră, paginile 
cari voră cuprinde păstorirea lui AnghelicI 
vor fi cele mai negre din istoria nostră.

Face apoi apelă la toți Serbii 
pentru a nu-i face onorurile fune- 
brale defunctului, căci la casă 
contrară archireii din viitoru ară 
crede, că Serbii lî-ară ierta după 
morte păcatele.

Volniciile moi jrimarB șomisffl.
Sângeorgi du de Câmj. i, Decemvre 1888.

Domnule Redactoră! Efectele ,dis- 
trugâtore ale șovinismului ungurescă au 
începută să se simță amară și pe la 
sate. Nu 11-a fostă de-ajunsă șoviniști- 
loră, că sub mii de pretexte au destitu
ită din postă mai pe toți notarii români, 
ci monstrulă șovinismului a începută a- 
cum a’șl rînji dinții și a mușca și în ju- 
4ii comunali.

Mai alesă în partea Câmpiei anexată 
la scaunulă Mureșului, sub numirea de 
comitatulă Mureșă-Turda, mai în iote 
satele, despre care se scie altmintrea că 
suntă românescl, pe căi fatale s’au denu
mită de jucți comunali Unguri și Jidani, 
cari sub pretextulă ’^patriotismului11 îșl 
bată jocă de bietulă poporă după 
placă.

Voiu aminti ună casă: In comuna 
Ulieșă se află ună vestită „patriotă11 cu 
numele Szabo Sândor, care de mai mulțl 
ani fu impusă ca jude comunală fără în
voirea și alegerea comunei. Pentru aavâ o 
ideă despre năsdrăvăniile unor asemeni șo- 
viniștl impuși cu forța, voiu aminti nu
mai ună faptă mai recentă, întâmplată 
cu ocasiunea târgului ce s’a ținută ca
lele trecute în Ormenișulă de Câmpiă. 
Mai fiă-care locuitoră din Ulieșă îngrășâ 
câte ună porcă ori doi, cu scopulă ca 
să’i vândă la târgulă Ormenișului pentru 
a-șl plăti dările. Der ce să vedl ? Când 
bieții 6menl voiră să-și ducă porcii la 
târgă, primarului impusă Szabo Sândor 
îi plesnij prin minte .idea, ca să nu lase 
pe omeni să’șl ducă porcii la târgă, ne 
voindă .a le da biletele necesare pentru 
vânzarea porciloră pănă nu voră plăti 
mai întâiu contribuțiunea și alte com
petențe erariale și comunală,precwm și cei. 
5 cr. după florenulă de dare pentru școla 
ungurescă de acolo.

Târgulă a trecută, volniculă pri
mară Szabo a denegată biețiloră. contri
buabili biletele necesare și astfeliu au 
rămasă de târgă, în care ei aveau a 
spera multă, dedrece este sciută, că la 
Ormenișă se face; în totă anulă târgă 
mare de porci, unde vină măcelari și 
neguțători din Olușiu, Bistrița, Gherla, 
ba și dela Oradea-mare și cu sutele cum
pără porci grași, cari pentru acestă timpă 
suntă pentru țărani uniculă articulă pen
tru a’șl pute face bani.

Acum închipuiți-vă situațiunea bie
țiloră Omeni, pe cari ună șovinistă des- 
potă, cu puterea de primară ce ’i s’a 
dată lui fără voia.poporului, îi opresce de 
a-șl vinde din mână liberă articulii eco
nomiei sale spre a-șl plăti dările, lăsândă 
ca mai în urmă să se vândă la tobă de 
esecutorî pe nimic'a totă.

Căci cum ară pute omenii să-și plă- 
tâscă dările, când 11-se ia putința de a 
merge la târgă spre a-șl face bani ? O 
adevărată manoperă satanică este acesta, 
care nu pote ave altă scopă, decâtă să
răcirea poporului.

Asupra unoră abusurî ca acestea 
atragemă seriosa atențiune a vice-comi- 
telui comitatului Murășă-Turda, d-lă Sân
dor Lâszlo, nou denumitulă camerară re- 
gescă, pe care îlă rugămă și dela care 
dreptatea, umanitatea și binele publică 
așteptă, ca să pedepsescă și să ia măsu
rile necesare contra abușuriloră ne mai 
pomenite ale acestui primară și ale altora 
asemenea lui.. S»

Miseria Ciaaiăilori colonii.
„Numai câteva dile despartă pe 

Ciangăii din Gyorok de • acea (ți tristă, 
în care erariulă și comuna va bate doba 
înaintea, aceloră bordeie de cărămidă ne- 
arsă ale Ciangăiloră, pe care după su
dori de sânge de trei ânî numai cu mare 
greutate au putută să și-le ridice pentru 
familiile loră.a Cu aceste cuvinte îșl 
începe ună corespondentă ală lui „Er- 
delyi Hirado“ espunerile sale asupra si- 
tuațiunei Ciangăiloră din Gyorok, lângă 
Aradu, dicândă între altele, că s’au 
aflată și încă chiar în sînulă guvernului 

astfeliu de bărbați, cari s’au angagiată 
la aducerea „acasă" a Ciangăiloră, pen
tru ca aceștia se-și prăpăddscă împreună 
cu ei puțina avere, ce șl-au căștigat’o prin
tre streini. I-au colonisată într’o vale 
unde în fiă-care primăveră inundeză apele, 
în care timpă bărbații abia’șî potă câș
tiga pânea loră ca cjileri, femeile suntă 
continuu ocupate cu lipirea caseloră, 
er ceilalți membri din familiă rugân- 
du-se la Dumnezeu aștâptă sosirea tim
pului în care să se scurgă apele pentru 
ca să’șl pdtă vedâ de lucrulă câmpului. 
La acestea se mai adauge, că în tim- 
pulă din urmă erariulă trimite mereu 
esecutorî asupra loră, vrendă să-i con- 
strîngă la răscumpărarea moșiiloră era- 
riale pe cari s’au colonisată, âr comuna 
Gyorok îi supune pe Ciangăi la astfeliu 
de repartițiunî, pe cari ei în împreju
rările actuale nu suntă în stare să le 
supdrte.

Din astă causă biețiloră Ciangăi a 
începută să le fiă vieța de totă prea 
amară. Au cerută dela guvernă de o 
parte ca să-i scutescă de repartițiile co
munale ale comunei Gyorok, conceden- 
du-le ca să se constitue în comună de 
sine stătătore, er de altă parte ca să le 
prelungescă terminulă de răscumpărare 
a pămenturiloră. Că ce voră dobândi 
dela guvernă încă nu se scie. Corespon
dentulă din vorbă însă face apelă la fi
liala kulturegyletistă din Aradă și cere 
să nu se lase lucrurile pănă acolo, ca 
Ciangăii să părăsescă din nou cu sutele 
de inși pămentulă pe care stau acum.

Și agitatorii unguri de pe la diare, 
în locă să se intereseze de miseria po- 
porațiunei, agită mereu în contra națio- 
nalitățiloră!

DIVERSE.
Desgropărî în Cartagena. In ședința 

dela 30 Noemvre a Academiei de inscrip- 
țiunl și arte frumose din Parisă, mar~ 
chisulă Melchior de Vogue a comuni
cată resultatele săpăturiloră ce a făcută 
acum de curândă d. Delattre la Carta
gena, și anume pe movila Byrsa și la 
așa numita Gamart-Ne.cropolis. In pri- 
mulă locă s’au găsită ună șiră de mor
minte din primei» timpuri junice ale Car- 
tâgenei. Unulă din aceste morminte era 
cu totulă neatinsă. Cadavrele zăceau pe 
păturile loră înconjurate de arme, petr.e 
scumpe și vase de pământă, a căroră 
descoperire împrăștie o nouă lumină 
asupra istoriei artei celei mai vechi. 
Din cele desco erte la Gamart-Necro- 
pole reiese, că acesta îșl are începutulă 
din timpulă Romaniloră și că a fostă 
mai cu semă destinată pentru colonia 
israelită. Marchisulă de Vogue, care aș
teptă șă primescă în curendă fotogra
fiile și planurile părintelui Delattre, dis- 
tinsulă misionară africană, va — da Aca
demiei deslușiri mai detaliate.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 14 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4"/0........................  . 101.50
Renta de hârtii 5°/0................................... 92.80
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.80 
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 98.75
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) . .
Amortisarea datoriei căilorii terate de

ostil ungare (8-a emisiune) . . 117.30 '
Bonuri rurale ungare........................ 108.30
Bonuri cu clasa de sortare .... 103 30
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.— ' 
Bonuri cu cl. de sortare....................104. —
Bonuri rurale transilvane........................104.—?
Bonuri croatO-slavone ....'.. 1C4.60 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului....................................... 124 60
Renta de hârtiă austriacă .... 81.85
Renta de argintă austriacă .... 82.40
Renta de aurii austriacă....................... 109.15
LosurI din 1860 .................................. 139.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 876.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 302.50 
Acțiunile băncei de credită austr. . 304.70 
Galbeni împărătesei................................... 5.77
Napoleon-d’orI ...................................... 9.62 ljt
Mărci 100 împ. germane...................... 59.72l/t
Londra 10 Livres sterlings .... 121.85

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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o Farbige Seidenstoffe von 85 kr. 2000 £&& S
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Gttnst ge Gelddarlehen
erhalten selbstăndige Personen, welche eine ordentliche Jahres- 
wohnung und regelmăssigen Verdienst oder Einkommen haben 
und zw. Gewerbetreibende, Kaufleute, Beamte, Offiziere, 
Privatiers, Gmndbesitzer u. s. w. je nach Verhăltniss von 50 
fl. bis 1000 fl. als Personalkredit gegen leichte monatliche 
oder dreimonatliche Abzahlung mit 6°/0 Verzinsung.

Auf grundbiicheriiche Intabulation gegen 41/2°/0 und 5% 
auf Amortisation oder ohne solche. Nâhere Auskunft ertheilt:

G. A. STEINER, Budapest
Gr. Kârolyi-utcza 12.

Brieflichen Anfragen. sind .3 Sttick Briefmarken beizuschliseseu.

V
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A visă i-loră abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulil mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și să arate și posta ultimă.

207,5—1

Bolnavilor^ de nervi
spre crnioscință!

După ce 1$ ultimulă (ală șaptelea) congresă balneologică profesorii 
Schott, Rohrig, Parisot etc. au validitată în modă strălucită că therapia 
prin întrebuințarea capacității de absorbițiune a pielei influințeză direct 
asupra sistemului de nervi, sunt Primuld, care iese în publicitate cu unii 
metodu gata de tămăduire, și mă adreseză der cătră aceia cari suferă de 
stări bolnăviciose ale nerviloră

Nervositate
în generală marcate prin dureri de capă, migrenă, congestium, iritațiă, 
insomniă etc., mai departe cătră bolnavi, cari au fostă cercați de

W Apoplexiă "W
(paralisații,' amuțire, slăbiciune a memoriei, insomniă ca urmări), și că
tră bolnavi, cari se temă de apoplexiă, din causa șimțului de neliniște, 
dureri de capă cu amețeli, împâinjinarea ochiloră, amorțela extremități- 
loră etc. Tuturoră acestoră persdne, precum și aceloră încă sănătoși, 
cari voescă a evita încă de timpuriu asemenea bole, recomandă a se fa
miliariza cu metodulu meu de lecuire, esecutabilă cu o cheltueală de abia 
4 cr. pe 4i și constândă numai din spălaturi esterne, asemenea recomand 
broșura mea apărută în a 16 edițiune:

Despre bole de nervi și* apoplexiă 
Evitarea și lecuirea loru, 

în care se esprimă afirmativă atâtă diare însemnate, precum și persone 
din clasele cele mai înalte ale societății și autorități medicale. Acestă 
broșură sc capătă gratuită și franco la Heinrich G. Obert, Brașovu-Blu- 
mena și la D-nii I. Bretzner & Co., Librăriă, Viena, I. Wollzeilc-Essig- 
gasse. 3.

Roman Weissmann,
fostă medică de Bataillon la Landwehr, mem
bru onor, ală ord. sanit. italienescă al crucei albe.

A .„

Eftinu de minune! Versandt-Geschăft
I”

l.„2ur ungar. Kronne".

Das Erste Wiener 
Derfanbt’®efd?dft 

„zur uiiffar. Krone».
trimete în tote părțile cu NACHNAHME următorele mărfuri cualitatea cea mai bună cu unu prețu câtă se p6te de scădută.

Numai 7 fl. 85 cr. 
costă ună orologiu cu PENDULĂ 

frumosă împodobită.
V f ■

Tote cu câte 97 cr I bucată 30 coți pă- 
nură de munte

fl. 5.50

I bucată 30 coți 
Chiffon 
fi. 5.50

*/3 duzină cârpe albe 
de inii 
90 cr.

cu 5 ani garanțiă.
Aceste orologe cu pendula suntă 

aședate într’ună castănă de nucă sculp
tată ce este de o lungime de 1 metru 
și de o lățime de 35 centimetri, mon
tată, e provădută cu o tablă de sticlă, 

fină poleită și are ună 
mechanisms aprâpe inruinabilU.

Spirala duplă, secundariulă bine 
regulată, așa că acest orologiu este ne
întrecută în mersul ii său și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

Cutia în care, se împacheteză este 
socotită la preță în 70 cr.

Numai 2 fi. 50 cr.
costă ună frumoșii orologiu de părete 
cu deșteptătorii cu clopotQ. în prevasă 
de lemmi de nucă cu o tablă de cifre 
ce singură liimineză, merge bine și 

deșteptă regulată.

. 97. cr.
I Pălăriă de 
bărbațidinfilz 
mole în tote 

colorile. 
9777!

I cămașă de 
damă cu bro
derie, de Chi

ffon.
97 cr.

I pânzăturăbu 
nă de masă, 
albă, Damast 
ori colorată.

97 cr,
I cârpă, com
pletă, mare, 

gata.

97 cr.
I pipă de spu
mă de mare 
cu coperișiu.

97 cr.
I cămașă băr- 
bătescă din 
Chiffon fină, 
Creton seu 

Oxford. 
9777!

3 părechi de 
ciorapi de da
me, calitate 

bună.
97 cr.

I corsetu de 
nopte cu bro
derie, de Chi

ffon fină.
9777!

6șervete albe 
ori colorate 
Mustră-Da-

. mastă. 
7777!

I covoră de 
pată Stofa- 

Iute frumosă 
desenată.

97 cr.
I pantalonii de 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă.
97~c£

I pantalon de 
dame cu bro
derie, Chiffon 

fină. 
97~cr!

I pieptaru de 
lână pentru 
domni seu 

dame. 
97"cr!

6 cârpe de 
vase cenușii 
în dungă.

97 cr.
12 bucăți ba
tiste de buzu
nar cu bord.

a-
97 cr.

I pieptărașiu 
desă cufloce 

căptușită.

97 cr.
6 ștergare 

mustra- Carro

I bucată 30 coți atlas 
bună Gradl

fi. 6.50.

I bucată bună colo
rată de materie pen

tru pată fi. 6.50

6 bucăți cârpe de in
3 coți lungime 2 coți 

lărgime fi. 8.50
I bucată 30 coți 
Barchent-albă 

fi. 6.50

I duzină de cârpede I garnitură Bouret 
buzunar cu margine

colorată fi. 2.25
I garnit. color.deca- I duzină de șterga- 
fea, I pânzătură, 6 — J* '

șervete fl. 2.25.

din stofă fină Bou- 
ret fl. 10.

I restă de covoră
6 metri

2 fl.

Numai 3 fi. 90 cr.
costă unii orologiu deșteptătorii de bronzii, e de aură francestt, 
cu unii tonă curată, o podobă pentru ori și cine pentru 
casă și călătoria cu ună mechanisms neruinabilă.

Numai 4 fi. 50 cr.
costă ună cesornică de buzunară cylindru de 
argintă-nikel cu mașinăriă regulată și cu în- 
vălitore guilochată frumosă provădută deasu
pra cu sticlă netedă.

Numai 5 fi. 25 cr.
costă ună cesornică remontoir de argintă-nikel 
fără cheiă, este de trasă la scăriță, cu arătă- 

toră de secunde regulată, sticlă netedă și cu aparată me- 
chanică de arătătoră. Mai departe același remontoir de 
argintii veritabilii de 13 loți fl. 8.50.

97 cr.
I Evantail de 
damă ornată 
cudesemnurl 
și modern.

97 cr.
12 linguri de 
cafea argintă 
curat Lon- 
don-Britt.

97* cr!
I Braceletă 

bătută cupie
tri.'

i
97 cr.

Cigaretă de 
spumă de 
mare.

.97 cr.
I cârpă de în- 
vălit pentru 
dame, 7/< ma
re, căldurosă 

7777!
I Ciubucă cu 
țevă de vișin.

97 cr.
I cârpă de 
mătase lungă 
de 1 cotă di
ferite colori.

97 cr.
I aparată de 
focă .mecha- 
nică,să aprin
de singură.

9777!
I medalionă 
fasonă nou 
cu pietri.

1

re de inu
fi. 2.50

Numai 5 fl. 
costă ună 

Gherocd de dimiă 
elegantă,; gata, căldurosă, 
din cea mai fină dimiă 
Stiriană, pentru orl-ce mă
rime, pentru orl-ce mesură 
în tote colorile, pentru 
tdmnă si iarnă.

Numai 1 fl. 80 cr.
Jachete he iamb

pentru bărbați și dame, 
în cele mai frumdse co
lori moderne, se potri- 
vesce la orl-ce haină, se 
pdrtă cu plăcere tomna 
și iarna.

97 cr.
1 lanțu de ces 
de aurii pre

parată cu
joujou.
97 cr.

2 fesnice de 
argintă curat 
London-Brit

97 cr.
I inel cu Bri- 
lant imitat cu 

pietri.

Mașini de cusutpentrufamiliă 
de construcțiunea cea mai nouă 
costă în locă de 15 fl. acum numai 

3 £L- 30 or.
Eu garantezi! pentru prestațiunea 
și cusătura frumosă și regulată a 
acestei mașini de cusută' pentru 
mână. Ea funcționeză iute frumos, 
cose orl-ce stofă grobă ori fină 
și face împunsături mai deseori 

a mai rari, după voință, este con
struită din materială solidă și 

bună și se vinde dimpreună cu tote rechisitele necesare.

97 cr.
6 părechi de 
batiste unico- 
lore seu co

lorate,.

97 cr.
3 cuțite de 

tablă argintă 
London-Brit

97 cr.
I castronă de 
supă argintă 

■ curat Lon- 
doh-Britt.

97 cr.
6 furculițe 

franceze ar
gintă Lon- 
don-Britt.

97 cr.
6 linguri de 
prândă de ar
gint London- 

Britt. 
97~cr!

I pantalonii de 
lână (sistemă 
Jager) de băr 

bați. 
97~cr!

I dosă de za- 
hară arginta 
London-Brit

I

Mai suntă apoi 2000 de bucăți mari, elegante și moderne de 

Pânzături de masă și pat 
din ripsă, în cele mai vii colorij cu borduri și desenurl 
de flori, în adeveră frumdse' cu câte

W I fl. 65 cr. -W6
Pânzăturile suntă jură împrejură cu borduri împodobite 
și la cele 4 colțuri cu Quaste de Pliiscb.

Numai 1 fl. 75 cr. 
o pătură de cai, cai! se vendă 
așa ieftinii din causa desfiin
țăm fabricii. .— Cine voesce 
să-și cruțe caii să cumpere 
renumitele

Pături de cai, 
decât cari niciodată nu se vor 
pute cumpăra mai bune, mai 
mari și mai grdse.

Numai 6 fl. 50 cr
costă una

V»

elegantă, modernă, de tâmnă și iarnă, lu
crată din stofa do Brunn în orl-ce mă
rime și colore, așaderă la olaltă’:
1 pantalonii, 1 gilețcă, 1 gherociî.

2 Qualitate
8 fl. 50.
3 Qualitate

Idualitate
Un costum întreg

Efl 3 uual,taiei. ou cr-io a. 50.
Ca măsură, la comandare e de ajunsă 

lungimea pantalonului, grosimea pieptului 
i și lungimea mâneciloră, precum și felulă 

colorei. Mustre nu se potă trimite, dedrece 
costumele suntă tote gata.

Aceleași costume pentru copii dela 6 pănă la 13 ani 
orl-ce calitate suntă cu 2 fl. mai ieftine.

Transporturile ou „NACHNAHME“.

Fiă-care comandă, fiă câtă de mică, să se facă cu precisiune și îngrijire. Qe nu’i place cuiva să ia înapoi, se pote schimba, său se reîntorc!! paralele. Comandele suntă a se adresa la

Versandt-Gesch'âft „zur ungar. Krone46, Wien, 5. Bezirk, Riidigergasse Nr. 1|12.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


