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ce vine în loculü ei ? Trebue sé avemü înain
tea ochilorü, că aicea nu-i vorbă de acele creaIn vremurile de at^i este bine ca omulü sé ture burgese, slábáuóge, fără putere de viâţă,
fiă cu mare băgare de sémá. căci nu scie ni cari vinü la noi mereu sé c^ră protecţiune; sunt
lucrători harnici* cari trdbiwe sé îngen unche,
meni înainte din care tuíé va-eşi iep*n?ele.
Acum se demaschézá intenţiunea gónei şi pentru că constelaţiunea economică îi află ne
larmei pusă în scenă din incidentulü proclama pregătiţi, mai alesü nepregătiţi cu capitalulü de
care au trebuinţă.
ţiei pretinsei „irredente“ de adversarii némului ro
„Aşa stă a<Ji lucrulii cu Transilvania şi nu
mánescü şi din nenorocire sprijinită, cu voiă ori
mai în lumina acésta reiese pericululü acelora
fâr de voiă, şi de unii din sínulű nostru.
manifestaţiuni, ce le indigitézá precautului disDeclaraţia „precaută“ şi „circumspectă,“ a cursü alü lui Brătianu. O Transilvania cu administrului Brătianu cu privire la espulsaţii ar ministraţiune de statü, condusă de amploiaţi hudeleni a pusü vérfű acestei petrecanii înscenată mani, întegri şi instruiţi; o Transilvania, care
de (Jiare şi etă ce ese din gáócea nedumeririlorü ar depinde cu tóté fibrele existenţei sale economice
şi financiare de Budapeşta, şi ar primi de aici
guvernanţii oru noştri, prin graiulü oficiosului
impulsurile bunăstării sale materiale şi a recre
„Pester L l o y d “ dela 22 Decemvre:
ării sale industriale: o asemene Transilvaniă ar
„Este necesarü ca şi opiniunea publică a fi cetâţuia tare a Ungariei. Atunci amü puté
Ungariei sé iasă din nepăsarea ei, şi sé se ocupe sé rídemü de nisce placate roşii réspándite de
de Transilvania, de acestü punctü espusü alü co- nisce vagabonzi far’ de patriă, sé rídemü de ele
rónei s-lui Stefanű. Cu ordonanţe poliţienesc! nu ca de-o glumá próstá.
se póte ajuta Ardealulului. Spre însănătoşarea
„Pănă când însă nu vorü fi împlinite aceste
lui politică este de lipsă o reformă radicală a ad- condiţiuni, fiecare inimicű în Transilvania va fi
ministraţiunei, care sé aducă la deplina valóre periculoşii şi, fára de a voi sé descoperimü în
idea de statü.“
modü artificialü trădători de patriă, nu vomü
„Décá este ceva ce ne avisézá la aceea ca puté totuşi sé negámü, că asupra nici unui punctü
administraţiunea sé fiă tótá în mânile statului, alü Ungariei nu suntü îndreptate atâtea priviri
atunci acésta este Transilvania. Aici spiritele inimice ca asupra Transilvaniei.“
sunt şi pregătite pentru o reformă seriósá, dar
n’ar fi destulü cu reforma administraţiunei, ci ar
JLrmtstiţiulâ.
fi de lipsă şi de administratori, şi încă de cei
După multă băfaiă de capü, puterile au isbutitü së
mai buni spre a guverna Transilvania. Con
încheiă între Serbî şi Bulgari unü armistiţiu, înlemeiatü
trarii noştri ínregistrézá pe fiecare (}i şi pe fie
pe násipü. Astá4í suntemü în posiţiune de a complecta
care oră, cum e representatü statulü ungarü, cum
condiţiunile în cari s’a pusü d e o c a m d a t ă capëtü rësse eseeută acolo voinţa lui, pe ce tréptá de cul
boiului sêrbo-bulgarü, póte că în primávérá së reíncépá cu
tură se află organele lui de acolo, ce însuşiri
mai multă furiă, ameninţânda só trécá chiar peste hotarele
ale caracterului manifestézá ele, cum esercézá
celorö doué state înduşmănite. Étá acele condiţiuni:
dreptulü şi imparţialitatea, cum se disciplinézá ei
1. Armistiţiul va dura pănă la 1 Martie, pentru
înşi-şi şi ce disciplină impnnü altora. Nu este
ca pănă atunci sè se ajungă la încheiarea păcii. La aeróre, nu este delictü, a căruia veste ínsutitü
céstá epocă armistiţiulfl va fi prelungitü de dreptü dacă
mărită sé nu mérgá peste graniţă.
pacea n’a fostű semnată pănă atunci Dér déca ar„Dér cu acéstá reformă şi introducere de buni mistiţiulă va trebui së fia ruptă după 1 Martie, denun
administratori încă nu ar fi íncheiatű şirulu pro- ţarea lui va trebui se se facă cu dece dile înainte de re
blemelorü ce le are statulü faţă cu Transilvania. începerea ostilitâţiloru.
Căci décá uniunea acestei ţ0ri are încă atâtea
2. Deşertarea Bulgariei de cHră Sêrbï va începe
lacune în privinţa administrativă, atunci în pri
la 25 curentö şi a Sêrbiei de cătră Bulgari la 27 cu
vinţa economică ea este şi mai pnţinfl realisată.
In tóté privinţele, ţâra Ardélului este în contact rentă. Teritoriele deşertate vorö fi reocupate, cinci tjile
mai de aprópe cu Bucurescii, cu Yiena ba şi cu după deşertare de trupele naţionale, autorităţile admi
Hamburgulü, decátü ou Budapesta, cu fabricele, nistrative însë îşi vorű relua puterile lorü chiarü ín (Jiua
deşertării.
comercianţii şi băncile ei. Şi totuşi (Jicemü lumei
3. Fruntaria celorű doué state va servi ca liniă de
nóstre comerciale se cuceréscá Orientulü — ea
delimitare. 0 zonă neutră de trei chilometri se va sta
care nu póte cuceri nici mácarü Transilvania ce
bili de cele douë părţi ale fruntariei.
stă înaintea ei cu porţile deschise.
4. Delegaţi sêrbï şi bulgari vorü regula cestiunea
„Dar legătura economică a Transilvaniei cu
răniţilorD şi prisonierilorü.
capitala mai posede încă şi altü interesü însem5. Delegaţii însărcinaţi cu negociările relative la
natü politicü. Noua ordine politică a adusü Ar
încheiarea păcii vorü fi numiţi imediatü.
délului fără índoiélá diferite avantage (?); dar’
Comisiunea a fostü presidată de loc. colonelü Cedeparte de a-i fi compensatü totü ce-a perdutü
rutti,
ataşatulO militarü alü Italiei la Viena, şi compusă
deodată cu posiţiunea sa semi-autonomă. La acésta mai vine, că periculele şi greutăţile perio din colonelulü contele de Salles pentru Francia, colonedului de trecere economicü, cari apasă greu şi lulü contele de Wedell pentru Germania, din colonelulü
asupra Ungariei, sunt încă şi mai greu de în- Pimrose pentru Anglia, colonelulü br. Kaulbars pentru
vinsü pentru Ardélü, care a rémasü tare índé- Rusia, generalulü Ş»kir-paşa pentru Turcia şi colonelulü
rétü în economiâ şi cultură. Cine ar putea sé Rosemberg pentru Austria. Căpitanii "bulgari Panoff şi
ne arate, încâtii contribue derăpănarea economică VmarofF, coloneJii sêrbï Topalovici şi Milanovici au fostü
la promovarea acelei disposiţiuni, care ar voi sé adauşi la comisiune cu votü consultative
Bulgarii suntü cu totulü nemulţămiţi cu condiţiu
cadă stările actuale?
„La acésta sé mai adauge slăbirea ' conti nile cum s’a încheiatü armistiţiulO, şi mai cu sémá ar
nuă a puterii de resitenţă a elementelorü celorü mata bulgară, care s’aştepta la o altă satisfacţiune. Ea
mai supuse politicesce statului. Industrii întregi aştepta adecă, ca condiţiunea deşertării së fiă de aşa
au fostü paralisate pe teritoriulű Transilvaniei, natură, incâtû së consacre succesele sale.
Ce sferşitti va avea armistiţiulO, ne dă a înţelege
séu suntü în dóga morţii luptându-se în modü
eroicü pentru a se susţinâ cátü mai multü cu ©ficiosulü <Jiarü sérbescü „Videlo“, care publică la 22 De
tótá părăginirea lorü. Dér ceea ce,vine în lo- cemvre, adecă o 41 după încheiarea armistiţiului, unü
culü acestora industrii, n’are vi0ţă şi vegetézá articulü eşitO din condeiulü unui distinsü membru alü
numai ici şi colea ca plantele părăsite. Vechia partidei progresiste. Intre altele se $ ce *n acelü ar*
industriâ, o adevératá industriă, pere, şi cine scie ticulü :
B r a ş o v H , 12 D e c e m v r e 1 8 8 5 .

ANUNC I U R I L E:
O seriă garmondü 6 cr. şi timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare
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,,Serbia nu vrea nicidecum sé róge Europa, d’a in
terzice Bulgariiorü sé náváléscá din nou în Şerbia, ci
din contră v r e a ş i d o r e s c e S e r b i a cu h o t ă r î r e
r é s b o i u l ü , ca sé arate publicului de ce soiu sunt#;
presupusele victorii bulgare şi ce considerare merită acestea în generalü.“
H i n i s t r u l ü B r ă t i a n u ş ! f o ile

u iig t ir e s o i.

Asupra declarărei d-lui ministru -preşedinte
Brătianu cu privire la espulsaţii ardeleni în şe
dinţa senatului dela 4 Decemvre st. v. scrie
organulü d-lui Tisza „ N e mz e t “ din Pesta urmátórele :
„Ce s’a petrecutü cu privire la afacerile „irredentei“ în Senatulü din Bucuresci, putemü înregistra cu
bucuriă. Primulü ministru Brătianu a condamnatü din
capulü locului aceste agitaţiuni nscalificabile şi s’a de
clarata astfelü, cum numai dela unü bărbatfl de statü
putemü aştepta, care e responsabilü de faptele sale,
semţesee şi scie de ce luptă. Cercurile politice maghiare
nu se potü retrage dela aprobarea acestui faptü şi noi,
cari de multe ori amü datü de soire, când amü vé<Jutü
în Bucuresci vr’unü cuvéntü alü nécazurilorü ardelene
nu putemü retácé, că ce a (Jisü Brătianu ín acéstá afa
cere, a (Jis’o bine. Espulsárile au fostü urmarea firéscá
a relaţiunilorfl pacínice şi amicale între noi şi România,
ér declaraţiunea, ce a făcut’o Brătianu în Senatü la
4/16 Decemvre a fostü motivarea şi esplicarea espulsârilorü. Acéstá motivare nu ne póte lăsa în dubiu despre
aceea, câ România n’a pututü şi nici nu póte fi com
plicele meschinării plănuite contra Ungariei. In decla
raţiunea lui Brătianu e (Jisü, că planurile de răsturnare
îndreptate contra nóstrá, nu numai că nu potü conta
în sprijinulü României, ci vorü íntémpina chiar opositia
şi condemnarea ei. „Amü spusü Románilorü de dincolo
de Carpaţi, că nu trebue sé ne impue politica lorü, noi
n’avemü acum nici o lipsă de aceea polică,“ astfelü a
gráitü primulü ministru románü şi a adausü, că ce voescü Românii ungureni a face în interesulü scopurilorü
şi nisuinţelortt lorü, s’o facă aici acasă şi s’o facă aşa
ca sé le fiă spre bine. Cu alte cuvinte, şi în Bucuresci
totü aşa suntü sfătuiţi ca în Braşovfl de cătră fişpanulfi
Bethlen, decátü care sfătuire mai cu minte şi mai bună
nieî noi nu le putemü da. Folosi va acésta ori ba, ni-o
va arăta viitorulü.
Ar fi numai spre réulü lorü, dacă
ar merge pănă a nu asculta nici de sfaturile bine«
voitóre!“

„Kolozsvári Közlöny“ dela 23 Decemvre
a. c. scrie cu privire la aceeaşi declare între
altele:
Aşadără ministrulfl-preşedinte alü României nu nu
mai că a măturate, cu o sricteţă neînduplecată din pa
tria sa acele elemente dubie, cari au plámáditü aceea
proclamaţiune, ci încă şi astăc^i cu otărîre respinge dela
sine, dela guvernulü séu, dela patria sa »politica Rom á
nilorü de peste Carpaţi“ şi Senatulü cu mari aplause
primesce spre sciinţă declaraţiunea. Proclamaţiunei irredentei avemü de a-i mulţămi aceea lămurită enunciaţîune şi proclamaţiunei irredente au de a-i mulţămi şi
agitatorii noştri fanatici şi egoişti acéstá lecţiune. Noi
trágemü dintr’însa conclusiunile pe séma nóstrá. Óre
avé-orü ei atâta minte ca sé înţelăgă şi ei consecinţele
pentru denşii? In adevérü nu scimü, ba nici nu cutezámü a spera acésta dela puţinii conducători români lip
siţi de armată.
Dér din norocire rătăcirile lorü nu
schimbă întru nimicü starea lucrurilorü, nici nu clatină
temeliile instituţiunilorfl statului nostru, nici nu adormü
atenţiunea guvernului şi nici pe guvernulü României
nu-lü conducü pe căi piezişe, că ei continuă a cârti şi
a-şi face ilusiunî vane e adevératü, dérá nu e periculostt.
Sé visele numai!....
S O IR IL E

p iL E L

Bflulü reuniunei femeiloru române din Braşovu
vs fi in 8/20 Ianuariu 1886 în sala otelului Nr. 1.
— 0—
Episcopulü din Stuhlweissenburgy D-r. Emerich Pauer,
în urma unei hotărîri a representanţei orăşenesc!, a pro-
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vocatü oficiulü preoţescfl din preurbiulö d’acolo, ca de de fondü, dér contribuirile anuale, la carï s’a deobligatü statoritü în 1875 ca terminü pentru continuarea eonaci înainte serviciulü divinü germanü së’lü oficieze clerulü, prin evenimentele anului 1848 au íncetatö. şi tribuirilorü la fondulü din cestiune. In urma acestei îm
numai în limba maghiară.
„Ellenzék“ ç}ice> cà numai în 1865 — târtjiu după reactivarea Metropoliei şi prejurări ne aşteptamO— şi credü, cu dreptü cuvêntü,—
pentru aşa ceva nu mai treuuia o hotărîre orăşeoâscă, înfiinţarea dieceselorü din Gherla şi Lugosü, şi după ce ca Veneratulü consistorü Archidiecesanü — ca unulü,
din capitalulü adunatü o parte numai — care a pututü care mai bine póte înţelege, cá acestü fondü nu se póte
Negreşittt, de-a dreptulü cu toporu, ce atâtea hotărîrî.
scăpa noror-osă din consumStoruíü anü 1848 — s’a îm mărgini numai la capitalulü de astă4i — prin unü circu
— 0—
Arestanţii din penitenciarulü Turdei s’au revoitatü pârţită iatre Archidiecesă şi numitele diecese — a ín lară índreptatü cătră întregü clerulü Archidiecesanü —
la 18 Decemvre n. Au fostü răniţî doi păzitori şi mai ceputü a se continua de nou acele contribuiri în fiecare precum se întêmplà în casurï de multe orï chiarü fără
diecesă separatü.
de nicï unü interesü séu valóre — së fi espusü starea
mulţî arestanţî. Revolta a fostü potolită.
— 0—
Décá caută omulü la scopulü acestorü fonduri şi la fondului, şi prin motive demne de unü scopü atâtü de
Rară pasère mai e Antonu Jovianu din Murăşti- vitregile împrejurări între carï tráescö preoţii noştri, şi sântü, së fi mişcattt preoţimea la continuarea contribuiUióra şi straşnică „patriotü,“ dacă a datü elü 7 fl. carï nu-i lasă a şi câştiga flecarele în deosebi mijlóce de rilorü, şi încă cu o sumă mai mare, ca câtü mai fără
,,Kulturegylet‘'-ului.
„Ellenzék“ 4ice, că n’a putut’o subsistinţă necesare în timpuri de restrişte, ce-lü potü amânare, së se védà, baremï pe jumëtate, ajunsü sco
chita acéstá sumă pănă acuma, din causa încurcături- ajunge pe dênsulü séu familia sa, amësuratü statului pulü de multü doritü. Ba, pentru asigurarea unei reuşinţe
lorü. Rele semne, dacă de-acuma s’au îneurcatü soco- sëu — trebue së márturisimü că e fórte înaltü, e într’a- favorabile scopului, së se fi demandatü adunarea preodevërü filantropicü, dér décá suntemü cu atenţiune la ţilorO í n s i n ó d e p r o t o p o p e s c î , unde, după consultelele „Kulturegylet“ -ului.
zelulü cu care cei chemaţi imbrăţişeză unö scopö atâtü taţiunî amësurate causei, se decidă décá mai voiescü a
— 0—
După o statistică a oraşului C l u ş i u din 1 Decem de măreţfl şi la mijlócele, de carï sefolosescü întru ajun continua contribuirile orî ba, şi décá da, cu ce sumă?
vre a. c., numërulü locuitorilorü de acolo se urcă la gerea lui, inima omului celui mai nepásátorü încă se şi nu cumva au aflatü defectuósá modalitatea de pănă
âmple de amărăciune.
acum? în care casü, în ce sensü cugetă a se modifica?
31,612.
Dér ce së ve4i? ce nicî n’ar fi pututü cugeta ni
Departe de mine a presupune, că dórá preoţimea
- 0—
meni,
ca din chiarü seninü, te tre4escï într’o bună dinóstrá
ar
sta
indiferentă
în
faţa
filantropiei,
rând
aşO
a»Kolozsvári Közlöny« ín unulü din numerii trecuţî
firmă
aşa
ceva*
aşti
pëcàtui,
dér
că
chiar
faţă
de
sine
şi
minéÇà
cu precisa provocare protopopéscá ca së^ï dai
scrisese, că ín acestü anü 21 s i n u c i d e r i s’au întâm
declaraţiune
separată, décà mai voiescï a contribui orï
ai
sëi
nu
desvoltă
activitatea
dorită
nu
póte
nega
plată în Cluşiu. Astă(|î totü aceeaşi foiă aduce scirea,
nimeni.
ba, şi în casü afirmativü, pre lângă ce modalitate? şi
că numërulü sinuciderilorü s’a înmultitü cu 2. Erî
cu
ce sumă? şi încă în terminulü celü mai scurtü.
Nu-mî
este
în
cuget
ü
a
face
istoriculü
acestorü
nóptea s’a sinucisü o cântărâţă tînërâ şi frumósá, anume
fonduri
din
tóté
diecesele
provinciei
nóstre
Metropolitane
Acum,
poftimü ! dă-ţi dechiaraţiune, vréi, nu vréi ; de nu
Sziklai A., care în preséra sinuciderii a debutaíü prima
vréi
bine,
de vréi, totü atátü, numai te dechiară, fără
ba
nicî
baremï
a
arăta
actuala
lorü
stare
în
diecesele
0ră pe scena teatrului naţionalfl din Cluşiu cu banü
sufragane,
ci
më
màrginescü
numai
a
caracterisă
în
pu
nicï
unü
esemplu
şi fără a-ţî păsa câtü de puţină, că
succesü. Causa sinuciderii ar fi pârdalnica de dragoste.
ţine cuvinte activitatea, ce se vede din ordinaţiunea con vecinulü tëu ce cugetă? ce semţesce? şi ce sensü o së
Totü în nóptea aceea s’a sinucisü unü ţiganti sëraeü.
sistorială amintită la ínceputü, că o deprindü cei chiă- dea dechiaraţiunei sale ? !
— 0—
maţi faţă de fondulü din cestiune în archidiecesă, amë
E óre acéstá procedere corectă? asigură procedura
Se 4ice, că defunctulü rege A l f o n s o ar fi lásatü
suratü stărei lui de astăzi, după 20 şi mai bine acésta viitorulü doritü alü fondului? Puţină speranţă póte
după sine m a n u s c r i p t e preţiose despre partidulü
de ani.
omulü nutri!
Carlistü, cu a căroră studiare se ocupă regina Christina.
Nu era o mândriă sântă a vedé pe preoţii noştri
Una sută de mii (100,000) fiorini, este suma care
\Se ţjice încă, că D o n C a r l o s ar fi luatü 10 milióne
se 4*ce, că e statulü activü alü acestui fondu. Frumosü adunaţi în sinóde protopopescî, deliberândü cu gravitate şi
franci împrumutü dela o bancă mare din Londra.
capitalü cu adevöratü, dér ce consolaţiune potü vërsa consultându-se frăţesdfe despre asigurarea subsistenţei inpercentele lui în sufletele a 200 (douë sute) — de nu vali4ilorü şi orfanilorü sëi că4uţi victimă zelului lorü
Câmpia Transilvaniei, 20 Decemvre a. c.
mai bine — preoţi deficienţi, orfani de preoţi şi vëduve apostolicü? Ori dórá am gătat’o de totü şi cu sinódele
(Fondulü preoţiloru deficienţi, alu veduveloru preo- preotese cu altă seriă de orfani?! Cu 30 fl. care póte protopopescî? Décà acéstá causă n’a meritatü convo
tese şi alü orfanilorü de preoţi din Archidiecesă gr. cat. a fi maxitnu’ü sumei — ce s’ar puté da membrilorü unei carea acelora, atunci nu e în stare omulü a pricepe,
Albei-Iuliei).
familii e în stare a trăi onest ü unü preotü neabilü de care causă o arü merita!!
ţ)ilele trecute preoţii acestei Archidiecese, pe basa oficiulü preoţescfi şi ca atare Iipsitü de orï ce beneficiu ? !
S’au, décá din óre care respecte ale politicei do
ordinaţiunei consistoriale dela 24 Noemvre a. c. Nr. 0 vëduvà preotésá póte da la 3 —4 orfani — ca se nu minante, pentru încunjurarea unorü neplăceri, carî s'ar
3512, îndreptată cătră tóté oficiale protopopescî, au fostü 4icü mai mulţî — cu 30 fl. crescerea cuvenită unorü fii fi pututü întêmpla, nu s’a aflatü consultă convocarea
provocaţi să-şi dé fiecare dechiaraţiune separată, décá de preotü ? ! Nu-’sü óre aceştia siliţi — cu lacrimile în preoţilorfl în sinóde protopopescî, era frumosü ca baremï
mai voiesce a continua contribuirile anuali la fondulü ochi ab4icêndü de cea mai din urmă aspiraţiune la vr’o ín „Fóia basericéscá,“ care se redactéza sub auspiciele
süsü numitü orî ba. Nu-mi este în datină a judecă lap crescere, să~şi căştige pânea de tóté 4'lele prin serviciulü Veneratului Consistorü së se fi pusü pe tapetü cestiunea
tele nimënui, cu atâtü mai putinü ale Veneratei superio amarü, ca së nu 4,cö Prin cerşitoritii ? ! Durerosö lucru, acestui fondü celü puţinfl cu 2 lunï mai înainte. In
rităţi bisericescï, când am vë^utû însë, că o cestiune de şi de trei orï durerosü că se dau caşuri de acestea şi un cas, ca acesta câtü nu s’ar fi putut orienta preoţimea?
unü momentü atâtü de înaltü şi publicü, se tractézà — astăzi, în timpulü care cutézà a se mândri cu reuniunile Acéstá fôià însë încă se ocupă cu alte de tóle şi numai
precum mi-s’a vë^utü mie din ordinaţiunea amintită — şi asociaţiunile filantropice umanitare.
în N-rulü din 10 a curentei, după ce — potü 4*ce —
în aşa modü tainicü şi cu órecare nepăsare, m’am înPărinţii noştri în înprejurări cu multü mai vitrege, mai toţi preoţii şi-au datü dechiaraţiunea, în unü articlu
tristatü.
mai sinistre, ca së nu cjicö insuportabile chiar, se deo- întitulată : Contribuirile la fondulü deficienţilorfi, a văduAbia de douë decenii íncóce veni în minte preo- bligau a aduna prin colecte 4ec* de
A- în °âte velorü şi a orfanilorü de preoţî, aduce scirea despre paşii
ţimei nóstre a-şi asigura viitorulü. Abia de douë decenii 4— 5 ani.
Veneratului Consistorü în acestü respectü, ca şi când
íncóce a ínceputü a-se înfiinţa în diecesele nóstre câte
Aşa îmï spunü bëtrânii
ar aduce la cunoscinţă publicului cetitorü nu sciu ce
Că fácéu p’atuncî Românii.
unü fondü, din care preoţii îngreunaţi de adêncï bătrâ
noutate. Deşi târ4iu, totuşi am cetitü cu sete acelü ar
Şi
óre
de unde atâta apatiă? Nu înţelegO preoţii ticlu precum credü, că l’au cetitü toţi cei interesaţi, con
neţe ori supuşi altorü neputinţe şi defecte corporale —
în urma cărora n’ar fi în stare a’şi îndeplini oficiulü noştri spiritulü filantropiei, ce se pare că pe 4i ce merge solaţi unea sufletéscà însë ce-o speram mi s’a schimbatü
preoţescti — precum şi vëduvele praotese şi orfanii de câştigă mai multü tërèmü în lume? potü ei privi cu ne în amărăciune, nu din causa pàrerilorü unilaterale espreoţi — ca së nu fie avisaţi a-şî câştiga pânea de tóté păsare la unü fiu de preotü, care îşi câştigă şi a4î puse întrênsulü ni din a afirmatiunei sale, unde 4'ce, că
(Jilele, servindü, së se ajute sub forma unei pensiuni pânea de tóté 4»lele prin serviciu amarü ? Ba nu, alta Prea Veneratulü ordinariatü Metropolitanü a esmisü unü
e buba.
circularü cătră întregü clerulü Archidiecesanü în causa
anuale.
Lipsesce câmpulü de înţelegere, lipsesce lérêmulü acestui fondü.
E dreptü, că încă fericitului episcopü de piă amin
Mi-arü plăcea së-mï spună C'arissimulü Domnü Retire Lemeny în íómna anu’ui 1838 îi succese a face în de aşi puté împărtăşi unulü altuia ideile.
Cu finea anului curentü espiră terminulü de 10 anï daetorü alü főiéi bisericesci, unde şi când a vë4utü
diecesa de atunci a Făgăraşului începutulü unui astfelü

F O I I , E T O N Ü.
I Romeni nella Monarchia Austro-Ungarica
(Fine).
La pagina 13 a studiului sëu, d. Sanminiatelli recunôsce pe deplinü perviciele pe carï Românii le aduse
seră creştinătăţii în secolele XVI şi XVII luptându-se în
contra Turcilorü, şi decă adauge că în luptele pentru
libertatea şi independinţa Transilvaniei în contra pretenţiunilorti, s o v e r c h i a m e n t e d o m i n a t r i c i , ale casei
d’Austria, numele Românilorü nu se vëdü, causa acestei
afirmaţiunî stă în aceea, că Românii prefereau dominaţiunea austriacă dominaţiunei mai multü de câtü barbare
a magnaţil^rtt unguri.
*

Ia ceea ce privesce starea actuală a Românilorü
transilvăneni, d. Sanminiatelli o cunósce pe deplinü,
d-sa enumërâ efectele acelei m o n s c r u o s a d i s u g u a g l i a n z a , acelui m a l i n t e n s o e s c l u s i v i s m o n a 
t i o n a l e , acelorü s t r a n i s s i m e c o n f i g u r a z i o n i
electorale, tóté, berlanturi ale politicei maghiare şi
ale acelei legi electorale, care dă Transilvaniei o pocită
asemënare cu ţâra clasică a libertăţilorO constituţionale
cu Anglia, — cum observă cu ironiă publicistulü
italianü.
Şi într’adevërü, cum vreţî óre ca stràinulü së nu

se mire şi sé nu se cruréseá, cănd vede cá Abrudulü cu Pesta unde — nu 4*cemü noi, ci Egyetértés de mai
178 de alegători trămite unü deputatü, ér 50— 60,000 , alaltăieri^— nouă din 4e°e negustori nu suntüj maghiari.
de Români trámitü totü unü deputatü? Şi cum vreţi ca
*
conclusiunile lui să nu fiă atátü de sumbre şi atátü I
Cum astfelü e studiulü publicatü ántéiu în Rassegna
de cobitóre pentru statulü maghiarü, când la fie-ce |
pasü, fiă în politică, fiă în administraţiune, fiă în scólá, di Scienze Sociale e Politiche ş’apoi trasü în broşure de
fiă în armata statului, elü nu vede decátü ură, competi- d. Donato Sanminiatelli. Venindü după >La Hongrie
ţiunî şi rivalităţi naţionale incurabile pentru veciă. Şi
Sociale el Politique« a d-lui Angelo de Gubernatis şi şi
spune, şi nu uită a adauge că nu numai Românii dér
după
,La Patrie Hongroisa« a d-nei Edmond Adam, »
tóté celelalte naţionalităţi mergü înainte pe acéstá cale
a oposiţiunei la tórtá şi ireconciliabile, cu atátü mai multü Romeni nella Monarchia Austro-ungarica« vorü face unü
şi cu atátü mai primejdiosü pentru domnii dela Pesta cu bine fórte sim ţitor causei române din Transilvania.
cátü la considetta intelligenza a fiăcărorO acestorü naţio
Publiculü luminatü, şi în specie adevăraţii ómeni de
nalităţi, şi anume i preti, i maeştri, i notari, gliscrivani
se înmulţesctt şi prin urmare védü şi mai bine nelegiui statü ai Europei când vorü fi să-şî dea cuvéntulü asupra
rile acelora pe carî d’atâta timpü îi rabdă pe spi cestiunei naţionalităţilorO din Austro-Ungaria şi anume
narea lorü.
din partea sud-orientală a bătrânului imperiu vorü avé
Răbdarea va avea unü termenü cu atátü mai
la îndemână pentru a studia cestiunea pe lângă docu
scurtü cu cátü şi dominatorii se înmulţescfl Căci, după
cum o semnală într'o notă şi d. Sanminiatelli, şi după mentele falşe, rău voitóre şi interesate, şi pe unele
cum ne aducemü aminte că şi Mommsen în călătoria lui deşi nu multe, ai cárorü autori s’au silittt şi au ajunsfi,
la Pesta o recunoscea luând’o în zeflemea ca mai în urmă a elucida starea cestiunei astfelü cum este şi numei
4iariştii dela Viena, — Ungurii se înmulţescO mulţămită astfelü cum este.
hotărîrei ce au luatü de a primi şi privi ca Unguri pe
Printre aceşti din urmă autori, noi vomü număra
toţi Ovreii, Nemţii şi Slovacii caii sciu unguresce şi vor
totdéuna
cu recunoscétóre prieteniă şi cu frăţâscă afec
sé şi schimbe numele şi sé şi-lfl maghiariseze cátü mai
sdravánü posibilü. Atila şi cu Arpad s’orü fi strâmbândfi ţiune pe d. Donato Sanminiatelli.
de ciudă în Edenulü maghiarü, vă4ăndu-şî descendenţii
Gion.
ce le dau a4î ómenii de statü dela Buda-Pesta, dér alt(Románulü.)
felü cum s’ar mai puté umfla statisticile şi cum s’arü
mai putea arăta stréinilorü firme maghiare prin Buda-
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acelü circulară? Preoţii şi-au datü dechiaraţiunea de
multö, dér numai în urma provocărei oficielorü protopopescî. Cerculariu dela Prea Veneratul!^ ordinariatü
Metropolitanii în acéstá causă nu eredő că s’a învred*
nieitü unü singurii preotö în t6tă Archidiecesa a vedé
şi a primi afară de oficiele protopopescî ; că, décá li
s’ar fi trimisü cerculare pentru tóté parochiele, nu le-au
distnbuitü din negligenţă, în casulü acesta nu se póte
admite. Ce cercularü a vé4utü dér Clarissimulü domnű
Redactorü? orí dóré înaintea Clarităţii sale numai pro
topopii formézá íntregü clerulü archidiecesanü ? D’apoi
preoţii óre ce’sü ?! o turmă fără de nici unü intelectü ?!
Sérmanii de noi!!!
Am datü cursü liberü acestorü simţăminte motivatü
de amărăciunea ce mi-a umplutü sufletulü vécjéndü ín ce
modü se espunü nimicirei vechile nóstre instituţiunl bii
sericesci cum e şi sinodalitatea, şingură căreia are a
se mulţămi esistinţa nóstrá bisericéscá şi naţională;
vécjéndü în ce modü sé ia preoţimei nóstre chiarü po
sibilitatea de aşi puté croi o sórte mai bună asigurándü
viitorulü séu şi alü familielorü sale; vé(|éndü în fine
cátü suntü de desconsideraţi preoţii dela sate, cărora
le încumbe cutare şi cutare obligamentü, cari suntü che
maţi pentru cutare şi cutare misiune, cari suntü înda
toraţi la cutare şi cutare sarcină cu abnegarea lorü.
A 4isü acestea spre liniscea consciinţei sale.
Celü mai credincioşii fiu alö Archîdiecesei gr. cat.

1885.

..

Giuvaericalele şi chiar hainele Si periseră. Nu s'a pututü
da de urma mişeilorfl.
*
afe *
Pernando regele Portugaliei. — Louis Ulbach scrie
urmátórele despre réposatulü rege Fernando alü Portu
galiei în »Gil Blas«: »După unü prárnjü mare cea dat*
regele în onórea congresului antropologicü şi literarü,
ne amü dusü cu toţii íntr’unü salonü alü palatului Ajuda.
Amü fostü su toţii indispuşî, pentru că nu ni s’a dat*
nici voiă, nici ocasiune ca sé fumámü. Atunci veni re
gele spre noi şi vécjándu-ne atátü de indispuşî, şî-a luatü
cu îndestulire ţigara din gură, ér eu i-am (Jisü: »Sire.
sunteţi crudelü.
Sciţi, că ne-ar plăce sé fumámü şi
totuşi nu ne daţi nici o ţigară.« Regele a rísü cu dul
ceaţă şi a réspunsü: ,,Numai acéstá ţigară o a m ; de
aşO avé doué, cu plăcere ţî-aştt da una; sé veniţi ínsé
cu toţii în castelulü meu de Cintea, acolo vé dau ţigări
de Havana, de care n’aţî mai fumatü în Parisü.“ După
aceea am vorbit* despre egoismü.
„Vedeţi, 4ise re_
gele, eu sunt cu multü mai liberalü deeátü d vóstrá;
din patria mea, din Germania am venitü aicea, ca sé
iau de soţiă pe regina. Ml-am ímplinitü tóté datorinţele
pentru că am datü Portugaliei regi. Ca regentü, în
timpulü minorenitătii fiului meu, n’am fostü mai multü
deeátü celü d.ntâiu supusü alü lui. După ce am fostü
liberü, am înţelesfl, cum trebue sé-mí păstrezfl liber
tatea.
Am refusatü corona Spaniei, am luat* ínsé de
soţiă pe femeia, care am iubit’o.
Creíp dér, că nu
sunt regele vechiului regimü ?“

Esempln de rară distragere. — Renumitulü fisicü
Ampère eşi într’o <}i delà academiă, cufundatü în cuge
tare asupra unei probleme matematice. Pănă ce percurse
strada, găsi cum s’o deslege. Creta, cu care se servise
la cursü, o avea încă în mână. Din întâmplare vede
înaintea sa unü pàtratü negru, asemenea unei table din
clasă. Fără se se mai gàndéscâ, începe a scrie numeri
pe presupusa tablă pănă ce o umplu, când deodată tabla
începe a se mişca şi a i se depărta. Profesorulü Ampère
se pornesce după ea, tabla se mişcă totü mai iute, în
fine obositü se opresce Ampère ca së respire şi abia
atunci observă, că folosise dreptü tablă partea dindërëtü
a unei trăsuri.
*#*
Ce'jfagubăl — 0 tînërà vëduvâ avusese trei băr
baţi şi numai de unü anü îngropase p'alü treilea. Timpulü doliului trecuse şi durerea pentru scumpii rëposatf
încă se uşurase fôrte multü. Când étà că vëduva se’ntâlnesce cu unü càpitanü de corabiă, o veche dragoste
a ei. Elü o însoţi la preumblare şi drumulü îi duse la
cimitirü, acolo unde cei trei bărbaţi se odihnéu în pace
unulü lângă altulü sub mormintele cele ver<|î. »Privesce,
Enricü*, (|ise ea cătră însoţitorulfi sëu, zîmbindü cu mâh
nire şi aràtândü cu mâna cele trei morminte, tu încă ai
putea së zaci acum în rândulü acestorü morminte, décâ
acum treispre4ece ani ai fi avutü mai multü curagiu!«
BIBLIOGRAFIA.

»Fóia scolastică«, organ* pedagogicü, literarü, scienţifiefl şi economicü. Apare în 1 şi 15 s. n. a fiăcărei
(Serv. part. alo »Gaz. Trans.)
0
idea fixă. — Unü procesü caracteristicü s’a^lunî.
per- BlaşO 1885. Redactorü I o a n e G e r m a n u . Pre
TRIESTÎT, 24 Decemvre. — S’a ordonat*, traotatü în
ţuia
de prenumérare pe unü anü â fi, pe V* anö 1 A*
aceste înaintea tribunalului din Parisü.
ca observaţiunea (carantina) de 24 6re în contra Vestitulü pictorü Heim, care între altele a câştigatfi şl 50 cr. Pentru România 8 lei noi. Broşura din 1 De
provenienţelor^ dela litoralul* veneţianu să du premiulü celü mare »Roman* de 50,000 fr. în 4^ele cemvre nr. 23 cuprinde: „Comunicarea Sânţilorfi“, de
reze de aci încolo cinci <}ile. „Lloyd-“ul* austro- trecute, din causa durerii de capü, s’a internat* îninsti-j G. M u n t e a n u . — Rouseau. „Despre educaţiune“ . „Eungar* a sistat* ciculaţiunea bastimentelor* de tutui* de cură alü d-rului Blanche. Nu peste multü timp* ducaţiunea copiilor*“ (urmare) de I o a n * L a z a r Ü înv
pers6ne la Veneţia.
a părăsitO pe deplinü sánétosü acestü institut*. De atunci în ŞimleulO-Silvaniei. — „Computulü ca obiectü de învă
ROMA, 24 Decemvre. — Primarul* (sin- ínsé sufere de o ideă fixă. îşi închipuesce adecă, că î n . ţământ* în scóla popurală“ (urmare) de T om a S i m u
daco) Veneţiei a adresaţii o scris<5re foilor* prin timpulü şederii sale în institutulü de cură, unü bolnavü (învăţ, grăniţeresett. — „Scóla superiórá de fetiţe din Si
cipale italiane, în care combate scirile esagerate anume Lucas, a isbutit* a esercita o influinţă magnetică. biu“ . — „Varietăţi“. — „Bibliografiâ“
*
asupra stârei sanitare în acel* oraş*, accentuând* asupra lui, de care pe lângă tóté sforţările sale nu póte
„Revista catolică“ , apare în fiă-care lună. Satucă de câteva luni înc6ce s’au întâmplatu numai scăpa. ín zadarü a părăsittt Parisul* şi Franţa, influinţă
;
mare
1885. DirectorÜ Dr. Vasiliu L u c a c i u . Broşura
ş£se caşuri în Veneţia, cari lasă a se conchide magnetică l’a petrecută in totü loculü ; s’a dusü în El
pe Octomvre cuprinde: 1. Fotografia şi o schiţă bio
că au fost* caşuri de coleră fără tendinţă de a veţia, în Egiptü şi în America; încă şi în tunelulü S-tului grafică a Eminenţiei Sale Card. Ludovicü Iacobini. 2,
Gotthard a fostü supusü puterii magnetice a lui Lucas. Câteva cuvinte de comentarü la Allocuţiunea Sânţiei Sale
se lăţi mai departe.
ROMA, 24 Decemvre. — Drapelul* italian* In sfârşită ’şî-a făcut* unü cortü din sîrmă de ferü ca sé Leo XIII. 3. Biserica Română. 4. Despre dreptulü bia fostfi arborat* şi în localităţile din jur* de depărteze dela sine magnetismulü. Lucru zadarnicü. Ne- sericei şi al* statului asupra învăţământului publicü. 5.
fericitulü s’a dusü în sfârşit ü la tribunalü şi a ^ntentatü Cronica contimpurană. 6 . Trei eroi ai cărităţei evangeM assauah.
lice. 7. Factorii edOcaţiunei şi instrucţiunei. 8. Cre
procesü în contra lui Lucas, pentru .persecutare magne dinţa filosofilorü biblici. 9. Corespondenţe. 10. Lite
tică«, ér în contra d-rului Blanche, pentru că permite în ratură.
D I V E R S E .
*
institutulü séu „persecuţia magnetică". Heim prin apé0
mişeliâ în statultt New-York. *— , New-York
„ Bunica“ de B o j e n a N é m c o vă, tradusă din lim
rare resolută a câştigatfl simpatia jucjilorü, cari l’au ţiHerald" istorisesce urmátórea întâmplare ciudată c / 0 nutü de unü bárbatü inteligent* şi distinsü. După aceea ba boemă de Prof. Dr. U r b a n J a r n i k . Sibiu, 1885.
damă tînără, din familiă bună, căsătorită în Boston, după
a cerut* voiă, sé-i fie permisü a şedea pe scaunü de Preţulfl 1 fi. séu 3 lei esemplarulü. — „ Vladă şi Cace a visitatü pe nisce cunoscuţi, a plecata cu trenulü cauciucü, ca sé fie apératü contra magnetismului. Heim trinali, poveste de Gr. S i m a alü Iui Ió n * . Sibiu, 1885
la Albany, unde era sé se întâlnăscă cu soţul* séu. Ea a citatü mai mulţi martori, între cari şi pe intimulü séu
PreţulO 5 cr. sau 10 bani esemplarulü- — „Sfântulu
era îmbrăcată bogatü şi purta diamante
Spre sérá a amicü Emile Augier. Emile Augier ar fi trebuit* sé aNicolae'-\ de Ma t i l d a P o n i . Sibiu, 1885. Preţultt 8
trebuitü sé trécá în altü vagonü şi ea observă, că doi deverăscă, că a vétjutü mai de multe ori treeéndü peste
cr. sau 16 bani esemplarulü. — „Indéretniculü“, poveste
bărbaţi de unü esteriorü respectabilü, întrândîi cu dénsa capulü Iui Heim seîntei electrice, ínsé n’a fostü în stare
de S i l v e s t r u M o l d o v a n ü . Sibiu, 1885. Preţul* 8
în vagonü, se aşezară lângă ea şi o priveau cam prea sé adeveréscá acésta. ,Potü mărturisi ínsé, 4ise Augier,
cr. séu 20 bani esemplarulü. — yiPe paméntulü Turcucu atenţiune Când era sé plátéscá conductorului, unulü
că adeseori ai suferinţe grozave prietene*. Astfelü au lui'< de G e o r g e C o ş b u c O. Sibiu 1885. Preţulfl 8 cr.
din cei doi bărbaţi cjise: »Acéstá damă se găsesce în mărturisitO şi ceialalţi martori, cu tóté că Heim plângendă
sau 16 bani esemplarulü. „Blăstemu de m a m ă legendă
paza nostră şi noi plătimii pentru dânsa.« Dama îşi es- i-au rugatü, ca sé descopere a levérulü. Tribunalulü l’a
poporală din jurulü Năseudului, de G e o r g e C o ş b u c t t
primă mirarea şi indignarea de aceste vorbe ale unorü
respinsü pe Heim cu procesulü séu, fiindcă şi elü singurü Sibiu, Í 885. PreţulO 6 cr. séu 16 bani esemplarulü.—
necunoscuţi ei. Unulü din acei bărbaţi şopti ceva la a márturisitü, că pe deplinü sánétosü a párásitü institu
Tóté acestea suntü editate şi tipărite în institutulü tipo
urechea conductorului şi acesta întrebă pe damă, cum
tulü de cură alü d-rului Blanche. Nefericitulü desperatü grafică „Societate pe acţii.“
o chiamă şi care-i era adresa, şi găsi că spusele ei sea părăsit* sala şi a strigat* : ,,Grozavü, dér nu se află
potrivéu în tocmai cu ale străinului. Atunci conductorulü nime, care sé mé scape de influinţă magnetică“ ?!
tjise cătră damă: »Sé mé erţi, domnă, dér aceşti domni
ULTIME SCIRÎ.
*♦*
îmi spunü, că te conducü în asilulü de alienaţi din Utica.
Coléra în Veneţia din Italia. — Fapta, că în Ve
Alaltaerî a sosit* în Bucuresci generalul*
Ei mi-au spusü adresa şi numele d tale. Suntü sigurü,
neţia
din Italia a isbucnitü coléra, astătji nu se mai póte rus* VoieicofF, trimisa estraordinartt al* M. S.
că nu-ţl vorü face nici unü réu.« Dama fü aşa de tare
cuprinsă de groză, încât* íntr’adevérü părea a fi nebună. trage la índoiélá, cu tóté că autorităţile veneţiane tăgă- împăratului Alexandru II I al* Rusiei la princi
Se ^ cei
ge
Ea se miră cum acei ómen! au aflatü cine era densa şi duescü, că esistâ acéstá epidemiă şi nici n’au luatü mé- pele Alexandru al* Bulgariei.
surî
profilactice
în
contra
acestei
epidemii
înfricoşate.
neralul*
Voieicoff
duce
principelui
Alexandru
o
protestă hotărîtă (pcéndü, <îă nu-i cunósce, dér vé(Jü
Despre
epidemiă
lipsescü
pănă
acuma
scirile
positive,
guscris6rea autografă din partea Ţarului.
că pasagerii nu o credeau, deşi o compătimeau. Ea înExminiştrii sârbesei Pirocianin şi Radovicl,
cepü sé plângă amarü, pănă ce în fme rémase înmăr vernulü italiana tace. Pe vaporulü austriacü, »Poltux«,
când
a
aiunsü
acum
vr’o
doué
séptémáni
din
marea
precum şi profesorul* Nicolajevici voiesc* să
murită. In Utica cei doi bărbaţi se apropiară, spre a o
^conduce din trenü 4icéndü‘. „Caută sé vii cu noi; nu-ţî mediterană la Veneţia s’a bolnávitü unü marinarü şi conv6ce în Belgrad* un* meetingu, pentru a evomü face nici unü réu; suntemü prietinii d-tale.« Ea avea simptome ca de coteră. Vaporulü numai deeátü a sercita asupra guvernului o presiune, cu scop*
din nou îsî esprimá gróza, rugándü pe pasageri, sé o párásitü portulü dela Veneţia şi a plutitü spre Istria. d’a reîncepe răsboiul*.
scape, căci este cu minţile întregi, dér nimeni nu o In decursulü călătoriei a muritü marinarulü şi cadavrulü
Cursuiu pieţei Braşov;*
crecjii. Ea se opuse unü momenlü strigándü, apoi că^u lui a fost* aruncatü în mire. Intr’aceea se mai bolnă
din 24 Decemvre st. n. 1885.
ca leşinată şi f* dusă într’o trăsură. Când sosi trenulü viră încă alţi trei marinari totü cu acelea simptome. Cu Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 40 Vând. 8.46
In Albany, soţultt damei află dela conductorü, ce se în- ţ0te acestea vaporulü a debarcatü íntr’unü portü de pe Argint românesc . . . . . .
»
8.35
*
8.40
tömplase. Elü luă îndată un* trenü separatü şi plecă térmurulü Istriei şi marinarii au fostü lăsaţi, ca sé se Napoleon-d’ori . . . . . . .
»
9.94
*
9 98
la Utica cu conductorulü.
Acesta cunoscea din întâm împrăştie prin mai multe localităţi în contra tuturorü Lire turcescl.............................
»
11.26
»
1136
plare pe birjarulü, cu care plecase dama din staţiă. Ast- mésurilorü sanitare şi casulü de mórte s’a ascunsü. Nu Im p e r ia li.................................
»
10 22
*
10 32
felö fu găsită casa, în care intraseră necunoscuţii. Nu mai de vre-o doué (Jile au aflatü autorităţile despre ca G alb e ni.....................................
»
5.95
»
5.98
era unü asilü, ci o casă cu nume réu. Proprietarulü şurile întâmplate. îndată s’au luatü mésurl sé se afle Scrisurile fonc. »Albina«
. .
» 100.00
* 101.—
spuse, că cele trei persóne au luatü o cameră, dér că marinarii, dér nu s’a pututü. Pentru călcarea carantinei Ruble R usesc!.........................
» 123.—
» 123.—
cei doi bărbaţi au plecatü după câtva timpü apuindü, şi a prescripţiunilorfl sanitare s’au făcutfi paşii necesari Discontulii
. . .
»
7— 10 % pe anii.
că dama era obosită şi va sta pănă diminâţă. Sărmana pentru de a se pedepsi culpabilii. Din norocire acestü
Editorö : lacobü Mnreşianu.
fü găsită într’o stare deplorabilă. Ea fusese clorofor- easü n’a avutü nici o urmare nefericită.
* *
Redactorü responsabila: Dr. Aurel Mureşiana.
misată în trăsură şi era încă aprópe tără cunoscinţă.
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din 23 Decemvre st. n. 1885.

Pentru

„Hotelulu naţionala“
din JBlaşiu se caută unu h o te lie r ii

Jof.a oficială dela 10 Decemvre st, v.

Rentă de aură 4°/a . , . 100 — Bonuri croato-slavone . . 103. —
Rentă de hârtiă 5°/,, . . 91 60 Despăgubire p. dijma de
împrumutului căiloră ferate
vină ung................... ... 98.—
Renta română (5°0).
ungare . . . . . . . 149 50 Imprumutuhl cu premiu
ung........................
11760 Renfn rom. amor! (5%)
Amortisarea datoriei eăiLosurile pentru regularea
» convert. (6% )
lorO ferate de ostii ung.
Tisei şi Segedinului
. 123.00
(1-ma emisiune) . . . 98 00
îrapr.
oraş. Buc. (20 fr.)
Renta de hărtiă austriacă 82 95
Amortisarea datoriei căiRenta de arg. austr. . . 88.20 Credit fonc. rural (7°/0)
lortt ferate de ostii ung.
Renta de aurii austr. . . 109.90
..
»
(5"/o)
(2-a emisiune) . . . . 126 —
Losurile din 1860 . . . 139 50
»
» urban (7°/0)
Amortisarea datoriei căiAcţiunile băncel austrolorâ ferate de ostfi ung.
•
•
,
(6% )
u n g a r e ....................... 872 —
(3-a emisiune) . . . ,110.20
(5°/.)
Act. bănceî de creditii ung. 299.—
*
»
Bonuri rurale ungare . . 10H 25 ' Act. bănceî decreditQ austr. 294 60 |Banca naţională a R om âniei
Bonuri cu cl. de sort vre 1C3 00 ArgintuW — . - Galbinl
Ac. de asig. Dacia-Rom.
Bonuri rurale Banat-Tiîmpărătesc! . . . . .
5 98
Nfatirmalis
m i ş f i ........................... 103.00 j Napoleon-d’ori . . . . .
998
‘
*
*
N aţionaiă
Bonuri cu cl. de sortarel02 50 i Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 A uru contra bilete de banca
Bonuri rurale transilvan« 103 25 Londra 10 Livres sterliuge 126.2') Bancnote austriace contra anrö.

.limp.
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82V*
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85 Va
97
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80
1030
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93 .
831/2
31
103
«67,
98
90
81
1160
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2.00

(crîşmar) dela l-a Ianuariu, eventualii
dela l-a Aprilie 1886. Concurenţii
au de a se adresa la arendaşulu me
tropolitanii d-lu Simon Mendl în
JBlaşiu; cei de naţionalitate română
suntu preferiţi.
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Numere singuratice à 5 ar. din „ Gazeta
Transilvanieiu se potü cumpëra în tutungeria
lui I. GROSS.
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Nr. 542 ex 1885.
a. f. sc. gr.

E s c rie re de co n cu rsu .

Bolnaviloru a le ajuta este prima înda
torire humană

In înţelesulă Instrumentului fundaţiunale (punctulü VI. 4. c. alinia
din urmă) pentru administrarea fonduriloru scolastice ale fostilorű grăni.
ţieri romani din teritoriulu de odiniórá alű regimentului II. română de
Bolnaviloru de peptvx şi de alte bólé vorü aduce mângăere urinatorele raporturi de lecuire. Bolnavii de
margine din Ardealu şi a conchisului adunărei generale a Comitetului
sigurii, că vorü mulţumi cn căldură aceluia, care îi índruméza la loculă unde şi prin ce mijlóce a dobândită lecuire.
Raporturile de lecuire sunfă urmate de espresiuni de înulţămire. — Repăodueemă următorele : 1.) de către Dlă Ggrăniţărescă din 16 Septemvre 1885. la punctulü 34. alü protocolului
Mselicr dela Dominiu laboratoriulü technicü 111Trebitsch, care comunică, că s’au lecuită de tuse ccrbicosă; 2.) dela
de şedinţă se escrie concursü pentru ocuparea postului de profesore pen
D-nü Dr. Adolf Hertzfeld, medicü în Viena, III., Viaductgasse 15, ccmnnică : „succesele adeseori probate la paţien.
ţii mei“ mé iutlénina, fiindü acuma eu boluavü a me ruga pentru Iohanu Hoffsches Malzestract; 3.) „De-órece Io.
tru musică şi cântare la gimnasiulű românescă greco catolică din Náséhann Hoffsches Malzestract a avutü succesü favorabilii, îlă voiu recomenda ca farmacistă şi altora chiar şl prin me
udü şi Ia şc0lele normale de prunci şi de copile de aici, cu care postii
dici. — H. Czoppelt, faam.“
e împreunată, după diferinţa careficaţiunei concurenţiloră :
De şi o recunóscere a escelenteloră preparate D-v. din Malz nu este ceva rarü totu’şî nu potü întrelăsa csI.
Salariulă de 700 fl. v. a. pe anű, ca suplente cu dreptulă prim
c£area celei mai căldnrose mulţămire pentru escelentulă efecfcă alü preparatelorü D-v, din Malz. Eu suferémü de
o tnse cerbicosă, si ’mi-s’a recinandatii din partea unui prietină bombónele D-v. din Malz. ’Mi-am cumperată dindâcă în timpű de trei ani, şi-a împliniţii datorinţele de profesore Ia gimlr’acesté doue^pungî, si deja după întrebuinţarea nnei pungî a dispărută tuşea cu totuiă. ’Mi este de-o bncuriă de
osebită de-a putea constata acesta,aşi nu voiu întrelăsa recomandarea fabrícatelorü D-v. şi mai departe, Recoman.
nasiulü din Naséudü sé potă înainta la salariulü de noué sute (900 fl.)
dindu-me D-v., senine/,ü cu distinsă stimă Gustav Fischer, laboratoriu chem. techu., Trebitsch 8 Pevruarin 1885.
v. a. cu dreptulü la pensiune ca la ceialalţi profesori ordinari dela acestă
Suferă, şi ca sé-ml redobéndescü sănătatea Ve rogă cu ouóre, ca sé’mí trimiteţi 10 butelii bere din estractulă de Malzü, care am probat’o de atâtea ori la paţienţii mei. Dr. Adolf Herzfeld, Viena, III., Untere-Viaduct
gimnasiu şi adausele decinali, cum se vom statori, după statute de câtră
gasse 15, înr9 Fevr. 1S85.
comitetulü administratorii! din cándű în cândă, pentru acelü concurinte,
De vreme ce am trebuinţă acasă pentru familia mea de Iohann Hoffsches Malzestract-Gesundheitsbier, prin
care de faptă amă unu resultată favorabilă, amă fostă si simtă ea farmaaiste necesitată a-o recomanda prin D-nii
care va comprobâ cu documente legali, autentice şi valide;
medici şi la alte case.
1), prin absolutoriu şi atestate de progresă séu atestate finali dela
Szasz-Kégen 4 Fevruariu 1885
Hugo Czoppelt, farmacistă.
vre-unű institută superioră pentru instrucţiunea în musică şi cântări
D-lui
şi anume dela unu conservatoră, că are capacitatea formală de a dâ in
strucţiune în tóté instrumentele musicali;
IO H A N N H O F F ,
2). Preferinţă va avea celü ce va dovedi că a fostű în eserciţiu
prin învenţiunea dupe numele séu aşa numitelorü Iohann Hoffsche Malzestractpracticű şi a dată învSţătură din musică şi cântare la unu gimnasiu séu
Heilnahrungs-Präparate, c. r. consilieră, posesorü alű crucei de aură cu co
la una din scólele medie de asemenea categorie cu succesü b'unű în timpű
ronă pentru merite, cavalerii alü mai multorű decoraţiuni înalte prusiane şi
de trei ani, séu că a esercitată în modă practicű instruirea în musică la
unű institutü superiorii de musică şi cântare, séu eă după absolvirea
germane, la Viena, fabrica: Grabenhof, Brăunerstrasse No. 8.
conservatoriului a fostü totü în atatü timpű conducétorü de orchestră
OBSERVARE. Tóté publicaţiunile pentru preparate diu estractü de Malzü
militară de musică după lege, ori stătută, séu ca conducétoriu alü unei
suntu imitaţi uni, ceea ce bolnavulü şi mediculű trebue sé aibă în vedere. Ca
capele de musică din vr’o cetate;
semnü alü veritabilitftţii trebue sé se afle pe preparatele din Malz ale lui lo3). Că scie limba română ca limbă de propunere, -séu limba nernhann Hoff ca mar -ă înregistrată (Schutzmarke) porfretuiü inventatorului şi is
ţâscă, maghiară, francesă ori italiană ca limbi mijlocitóre peniru învăţiăcălitura Iohann Hoff. Sub 2 fl. nu sé espedezăT nimicü. — Tóté localităţile
méntii, avendă celă-ce nu scie românesce, în timpü de trei ani a se su
pentru desfacere suntü autorizate printr’unü afişu litografatű şi coloratű.
pune unui esamenü, prin care sé dovedéscá că e în stare a’şî propune
De po s i t e p r i n c i p a l e : Braşovă la Demeter Eremias; Bistriţa: Cari
obiectulă în limba română;
Nussbächer; Bucurescî: Jul. Ed. Rissdörfer, Fr. Bruss, farm., Gustav Rietz,
4). Originea, etatea şi religiunea prin carte de boteză;
Maatinovici; Sibiiu: C. Bugarski, I. B. Misselbacher sen., Franz Jahn Söhne;
5). Studiele ce le-a mai fácutü cumva şi că e atatü moralminte,
Mediaşti: Carl Breckner; M.-Vásárhely: Max Bücher, Carl Hutflesz; Sighiş6ra:
câtă şi în purtarea sa civică nepătatu ;
Franz Jos. Schuster, Farm., Jos. B. Teutsch; Sz.-Szt.-György: Barabás Ferencz
6). Testimoniu medicalii despre starea sănctăţei.
farm.
II. Salarulă de 600 fl, v. a. pe anű la concurentele fără una séu
1—5 25 Dec. 17 Ian. 24 Ian. 28 Febr. 28 Martie nou,
mai multe din condiţiunile puse mai în süsü, ínsé acesta numai ca substitută fără dreptă de pensiune şi de decenale.
III. Comitetului administratoră de fondurile scolastice grăniţăresci i se reservă ínsé dreptulă de a remunerâ service estraordinari, după
trei ani urmate de resultate şi succesu de totă eminente în împărtăşirea
la şcolari a învăţământului din musică şi cântare, séu prin salariu mai
Anunţămă aceloru onoraţi cetitori, cari voră binevoi a se abonâ la f6ia
mare pănâ la maximulă de 900 fl v. a. séu prin înaintarea la gradulă
n6stră de aici încolo că avemu încă în reservă numeri dela începutul^, anu
de suplentă ori definitivă.
Suplicile concurinţii şi'le voră adresa la: „ C o m i s i u n e a admi- lui 1885, prin urmare potă să aibă colecţiunea intrigă.
nistratóre
de f o n d u r i l e s c o l a s t i c e “ din Nâsăudă pănă la
Administratiunea »Gaz. Trans.»
15 Ianuariu 1886, Călindarulă nou la 6 óre séra, căci mai târziu nu
se voră mai primi şi nu se voră subşterne spre desbatere şi considerare.
Din şedinţa comisiunei administratóra de fondurile scolastice.
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Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl.
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conlecţionâmii în magasiaulu nostra după comandă
şi după jurnalele cele mai noué.

Pentru inserţiuni şi reclame pagina a II I linia â fl. — cr 10.
Totodată recomandăm marele nostru
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dcpositu de stofe indigene şi streine
pentru rocuri, pantaloni şi giletci cu preţurile cele mai eftine
şi rugămă onor. publică
numeróse.

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în
voiri şi reduceri şi peste cele însemnate mai susă.
Tipografia A L SXI , Braşovă.

a ne onorâ cu comande câtă mai
Cu distinsă stim ü
A. Schwarze & B artha.
Uliţa Vămei Nr. 11.

