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ANULU XLVII.

Vineri 14 (26) Septembre 1884.

Din causa s-tei serbători de Vineri, (jia.rulft nu va 
apare decâtu Sâmbătă sera.

BrașovtL în 13 (25) Septembre.
Amu accentuată de nenumărate ori că dela 

resolvarea mulțămitdre a cestiunei de limbă de
pinde deslegarea marei probleme a egalei îndrep
tățiri naționale în monarcliia nâstră. Fără dreptft 
de limbă nu pâte esistâ „egalitate de dreptft “ 
între diferitele popâre.

Este acâstâ o convicțiune generală a tutu- 
rorft âmenilorft înțelegători și, dăcă vomft căută 
o viuă probă afară de cerculu năsuințelorft nâstre, 
o vomft află în luptele nesfârșite pentru limbă 
dintre Cehii și Germanii Boemiei.

De cinci ani de cjile, de când s’a inaugu
rată politica „împăcărei naționalitățiloru“ în Aus
tria,. încă nu s’a aflată mijloculft de a crea o stare 
de lucruri suportabilă în privința esercițiului 
dreptului de limbă între cele două popâre ale 
Boemiei.

Cehii îndată ce li-s’a oferită ocasiunea de a 
încheiâ unft compromisă cu cabinetulă Taaffe, 
care dorea să-i vâdă luândă parte la lucrările 
parlamentului centrală, au pusu condițiunea ca 
să li-se garanteze liberulă esercițiu alu limbei loră 
materne. Guvernulu le-a răspunsă că nu p6te 
aduce încă unft proiectă de lege formală, deârece 
nu s’ar află o maioritate de două din trei părți, 
care să-o voteze, dâr le va ajută în altă modă, 
pe cale administrativă, ca să pâtă dobândi de 
faptă dreptulu de limbă. Cehii s’au învoită și 
la acesta și astfelă s’a născută cunoscuta ordo
nanță ministerială pentru regularea folosirei lim- 
beloră la tâte oficiele publice din țâră.

Scimu ce mare nemulțămire și amărăciune 
a produsă acâsta ordonanță între Germanii Boe
miei. Ei mai ântâiu nu se putâu dedă cu idea, 
ca limba cehică să fie egală îndreptățită cu 
limba germană. In cursulu timpului însă, după 
ce au văcjută că nu-i de glumă cu guvernulu 
Taaffe, oposițiunea lorft s’a îndreptată mai alesă 
în contra aceloră disposițiuni din memorata or
donanță, după care toți amploiații fără deosebire 
chiar și aceia, cari funcționâză în cercuri curată 
germane său unde se află numai unu fârte mică 
numără de Cehi suntu, constrânși să dovedâscă, că 
cunoscă pe deplină limba cehică.

Germanii din Boemia își (jică: de ce să 
fimă noi siliți a învăță limba cehică și acolo 
unde n’avemu. trebuință de ea? Ei se opună, 
acelei disposițiuni din două considerați uni. Mai 
ântâiu voescu să evite ca limba cehă să devină 
cea preponderată în țâră și apoi se mai temă de 
cehisare.

E lucru ciudată, că chiar și Germanii bo
emi se temu de desnaționalisare, dâr este faptă 
ce nu se pâte negâ. Din acâstă împrejurare am 
pută să învățămă și noi, Românii, să fimă mai 
puțină optimiști în cestiuni de limbă, căci dăcă 
Germanii au cause de a se teme de preponde
rența unei alte limbi, cum să nu ne tememă noi, 
cari nu dispunemă de atâtea mijlâce și de atâta 
sprijină ca dânșii?

Incercat’a destulă partida Nemțiloră din Bo
emia de ună șiru de ani încâce de a face să se 
retragă făimâsa ordonanță pentru limbă, dâr opo
sițiunea loră rămase far’ de nici ună resultatft. 

S’au mai gândită ei ce s’au gândită și s’au ho- 
tărîtu. în fine să-și schimbe tactica și să parali- 
seze indirectă disposițiunea memorată a ordonan
ței ministeriale.

„Dăcă nu putemă să trăimă în pace 1 a o 1 a 11 a, 
să năsuimu celă puțină ca să trăimă liniștiți 
lângă olaltă,“ Așa și-au disă conducătorii nemți 
când au concepută idea de a se separă Germanii 
de Cehi după teritorii.

Prima încercare în direcțiunea acâsta a fă- 
cut’o conducătorulu partidei oposiționale germane 
din dieta boemă, Dr. Herbst, cerândă ca să se 
separeze după naționalitate cercurile judecătoresc!. 
Dr. Herbst și-a dată silința de a documentă, că 
separe țiunea este posibilă și acâsta i-a și succesă 
până la ună punctă ârecare.

Argumentulă lui celft mai tare a fostă că 
deja esistă în Boemia o separare după limbă în 
cercurile școlare. Afară de Praga, fiecare comună 
aparține unui cercă școlară germană sâu cehică. 
In anulă 1883 au fostă în Boemia 1952 scâle 
poporale germane și 2518 scâle cehice. Dintre 
acestea numai 32 scâle germane se află în cer
curi școlare cehice și numai 8 scâle cehice în 
cercuri școlare germane. ,,Dâcă, clise Herbst, se
pararea limbistică cu privire la cercurile școlare 
este posibilă și dâcă ea a contribuită ca să se 
susțină pacea națională, prin separare, de ce să 
nu fie posibilă și în altă privință?“

Herbst a mai adusă ca argumentă în fa- 
vârea propunerei sale faptulă, că celă puțină 
trei din patru părți a tuturorft cercuriloră jude
cătoresc! suntă sâu curată nemțesci sâu curată ce
hice, și s’a încercată a probă, că a fostă cu to- 
tulu de prisosu de a se înființâ și cercuri mixte, 
adecă cu limba germană și cehă.

S’a mai provocată în fine Dr. Herbst și la 
proiectulft legei de naționalitate ce l’au fostă fă
cută Cehii înșiși la 1871 sub guvernulă Hohen- 
wart și în care se dice, că separarea cercuriloră elec
torale și administrative să se facă așa ca fiecare 
cercă să stâ numai dintr’o singură naționalitate.

Separare după teritorii naționale în tâte este 
adi devisa Germaniloru din Boemia. Ei mergu 
până a pretinde să aibă chiar și o secțiune eco
nomică separată pentru apărarea intereselor!! eco
nomice ale țeraniloră germani, cari mai alesă în 
ce privesce fideicomisele țărănesci nu consună 
cu ale țăranilor ă cehi.

Cehiloră nu le place propunerea lui Herbst, 
pentru că ea țintesce a creâ unu teritoriu, unde 
se domnâscă limba germană esclusivă și unde mi
noritățile cehe din orașele germane se fie silite 
a adoptă acâsta limbă, ei mai vădă întrânsa și 
intențiunea de a divisâ Boemia în doue părți.

Se pâte prevedâ dâr că propunerea de se
parare nu se va primi, cu tâte că despărțirea 
după curii naționale, pe lângă o lege, care se 
apere câtă numai se pâte minoritățile, este pâte 
celă mai bună espedientu spre realisarea gravei 
probleme a egalei îndreptățiri.

Câtă pentru pretensiunea Germaniloră cari 
suntă în minoritate în Boemia, ca să nu se câră 
dela amploiații loră cunoscința limbei cehice, ea 
nu pare în tâte privințele basată, după ce egala 
îndreptățire a naționalității germane este pt 
deplină garantată. In anii 1860—1865 se ce
rea dela funcționarii din Transilvania ca se cunâscă 

tâte trei limbele usitate în țâră și s’a dovedită, 
că eră posibilă de a se satisface acestei cerințe 
în interesulă poporațiunei țărei. De ce să nu cu
nâscă dâr amploiații din Boemia cele două limbi 
ale țărei?

Multe dificultăți voră fi de delăturată pănă 
ce se va găsi o modalitate, care se pâtă 
mulțumi și pe unii și pe alții. Insă pen
tru ca să se pâtă resolvâ odată marea pro
blemă a egalei îndreptățiri este de lipsă înainte 
de tâte ca fiecare poporă să fie pe deplină con- 
sciu de dreptulă său de limbă și se lupte cu e. 
nergiă pentru, apărarea lui, cum făcu Germanii 
și Cehii din Boemia. Din aceste lupte, după tâte 
prevederile omenesc!, trebue să iâsă victoriâsă drep
tatea.

------o------

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,«)

Viena, 25 Septemvre. — Eri s’a ținută o 
mare conferență de miniștri spre stabilirea bu
getului comună imperială. Astădi consiliulă co
mună se va continuă sub președința Maiestății 
Sale.

JSoma, 24 Septemvre. — In cursulu cailei 
de eri s’au bolnăvită de coleră în provinciele in
fectate cu totulă 444 de persâne. Dintre aceste 
au murită 213.

------o------

CRONICA piLEI.
Din multe comune ale Croației se anunță, că se 

comită escese încontra alegătoriloră guvernamentali. In 
comuna Vojnică, contrariloră oposițiunii li se cosescă câm
purile și li se nimicescă fructele. In Scrad preotulă a 
fostă oprită de a întră în biserică, sub cuvântă că e 
maghiaronă. Maghiariloră și Serbiloră din comunele în
vecinate cu Agremulu li s’a interzisă, d’a merge să-și 
macine la moră, fiiindă amenințați cu mârlea. «Sloboda,« 
care la 23 Septemvre a reapărută, a publicată ună 
nou articolă înflăcărată încontra Maghiariloră. Nemțiloră 
și Serbiloră, și îngenere încontra a tolă ce nu e starce- 
viciană. Se așteptă să se ia cele mai devere măsuri în
contra partisanilorfl lui Starcevici. Acesta a declarată, 
că nu se va odihni, pănă ce nu va vedea Croația liberă 
și neatârnată.

*
In cercurile oficiose din Costantinopole, se crede, 

că întâlnirea împărațiloră a avută de substrată o coali- 
țiune în contra Angliei, ceea ce a causată mare mul- 
țămire și bucuriă Turciloră. Adevărații amici ai Turci- 
loră ară trebui să le spună, că să nu-și pre facă mari ilu- 
siuni politicii turci, că din o astfelă de coalițiune n’ar 
pută eși nici ună bine pentru Turcia

*
«Standard,* diară engleză, primesce din Roma o tele

gramă, prin care se arată, că cancelarulă îndată ce s’a 
intorsă dela Skiernevice a chemată pe nunliulă Papii 
la sine și a avută o convorbire mai lungă, în urma că
reia nunțiulă a trimesă la Roma la Iacobini, secretarulă 
Papei, o depeșă mai lungă, ală căreia cuprinsă să fie de 
mare însemnătate. *

«L’Independence Belge« află din Filipopole, că între 
guvernatorulă generală Crestovici său Gavrilă pașa și 
intre adunarea provincială s’a ivită ună conflictă. Co- 
mitetulă permanentă ală adunărei nu vrea se recunăscă 
disolvarea acesteia de călră guvernat.oră cu legală și re- 
fusă de a’și sislâ funcțiunile sale. Gonflietulă ’și are is- 
vorulă în împrejurarea, că în Rumelia orientală s’au for
mată două partide între Bulgari dela căderea guvernato
rului Aleco pașa. Despre tendințele acestoră două par
tide încă nu e în clară lumea. Se scie numai, că Rys- 
sakev, președintele de pănă acum ală comitetului per-



manentă, care a stăruită din tâte puterile să se realegă 
Aleco pașa, este capulă partidei vechi bulgare, 
cea mai mare dușmană a actualului guvernatorii Gavrilă 
pașa. In fața acesteia stă partida tânără bulgară 
ală cărei capă e chiar Gavrilă pașa și care are ca de- 
visă: «Bulgaria pentru Bulgari.< Cu ocasiunea viitâre- 
loră alegeri se voră lămuri mai bine tendințele acestoră 
partide. *

Demonstra țiunile anticlericale din Belgia continuă 
mereu, cu tote sfaturile ce le dau mai tâte (Jiarele, ca se 
nu mai facă poporulă turburărl. La 23 Septemvre st. 
n. lumea din Brusela începuse a se adună în grupuri, 
în contra strictului ordină ală primarului. Cătră seră pe 
piața libertății se adună garda orășenâscă, âr înaintea 
palatului regală se aședară tari despărțăminte. Edificiile 
guverniale fură ocupate de gardă. Poporațiunea privea 
curiosă la aceste pregătiri. înaintea fiecărui despărțe- 
menlă de gardă, ce eră în marșă, mergea câte-o cetă de 
tineri cu capulă golă fluerândă și cânlândă. Până la 9 
âre săra nu s’a întâmplată nimică, decâlă o mare miș
care domnea pe strade și colportori vindeu bilete roșii 
avândă în frunte tipărită: »Les malhcurs du jour.« 
In bilete se provocă poporulă să strige: »Vive la râpu- 
blique !< Pe la 10 âre însă se schimbă situațiunea. Pe 
bulevardulă de nordă se aucjiră strigăte și fluerăturl. 
Omenii alergară într’acolo, er poliția arestă pe câțiva 
turburători, fiindă însă fluerată de mulțime. Lumea se 
îndesă mereu cântândă ună marșă funebru care parodiâ 
ună cântecă bisericescă. Textulă întregă ală marșului 
îlă formâză numai numele ministrului de justițiă: »O, 
Vadenpeerenbom — peerenbom — bom,< ună cântecă 
batjocoritoră, ce se cântă acum de toți în Bruxela. Deo
dată începu mulțimea a cântă marsilesa și a strigă: «Vive 
la râpublique! ‘ 0 puternică brigadă polițienescă se audi
venindă în pasă răpede, femeile începură a strigă, er 
mulțimea a se împrăștia momentană; der imediată se 
readună și începu a fluerâ poliția. La provocările comi
sarului polițienescă mulțimea răspundea cu: ,0, Vanden- 
peerenboom< și cântă marsilesa. Mulțime de arestări 
făcu poliția, dâr mulțimea se îndesă mereu. Garda, gen- 
darmeria pompierii și poliția a trebuită pasă cu pasă să 
curețe stradele, fără să facă însă usă de arme. Abia 
pela 11 âre nâptea se făcu liniște.

BedacLorulă unei foi ultra-radicale, Gabriel Marchi, 
fiulă temnicerului mareșalului Bazaine, a fostă espulsată, 
pentrucă agită în contra clericaliloră.

*
Situațiunea din Egiptulă de sudă, după cum spună 

cele mai nouă scirl, începe a se îmbunătăți în favârea 
trupeloră englese și egiptene. Mudirulă din Dongola a 
telegrafată la Cairo, că, după o scire sosită din partea 
lui Gordonă, Emirulă din Abukhanga și armata rebeliloră 
ce venea dinspre Kordofană au fostă bătuți complectă 
de Gordonă la 24 Iulie, suferindă perderl enorme. 0 a 
doua luptă ce s’a dată la 30 Augustă a silită pe rebeli 
să despresâre Chartumulă, în care Gordonă stetea închisă 
cu armata egiptână de cateva luni. Șeiculă-Sidi împre
ună cu fiulă său au fostă uciși. Scirea acesta a lui 
Gordonă se adeveresce prin o scrisore a lui Khatem 
bey, care ține Halfayah ocupată cu trupe egiptene. Capii 
tribului Șeikiyh au oferită supunerea (loră și au jurată 
pe Corană, că nu voră mai ascultă de falsulă profetă. 
In urma acestei schimbări favorabile, generalulă englesă 
Wolseley a făcută cunoscută guvernului englesă, că nu 
mai e necesitate să se trimetă nouă trupe în Egiplă. 
Espedițiunea din Sudană încă se va reduce la propor- 
țiuni modeste.

«LE NORD* DESPRE INTELNIREA IMPERAȚILORU.
țliarulă diplomației rusesc! »Le Nord* din Bruxela 

consacră întâlnirii împărațiloră din Skiernevice urmălârea 
aprețiare:

Nu mai este de lipsă a întonâ deosebită însemnă
tatea întâlnirei împărațiloră, la care s’au înțelesă într’ună 
modă cordială cei trei stăpânitorl, cari representâză cea 
mai mare sumă de adevărată putere în lumea acesta. 
Fie-cine a constatată, fără întârziere, valârea acestui 
evenimentă europână și proba că acâstă întâlnire are ună 
caracteră curată pacinică și nu tinde a amenința pe 
nici ună stată, se cuprinde într’aceea, că totă diaristică 
din apusulă și din sudulă Europii, afară de organele re
voluționare, au aprețuită însemnătatea întâlnirii din Skier
nevice fără de ni A ună semnă de noîncredere său de 
supărare. Caracterulă conservativă ală acestei impo- 
sante manifestațiunî în favorulă ordinii și ală păcii Eu
ropei n’a alterată împresiunea generală. In casulă tccsla 
se tracteză de unulă din cele mai mari spectacule ale 
păcii europene, ale apărării siguranței generale și bine
lui tuturoră, care se periclitâză prin atentate anarchistice, 
nu prin evenimente răsboinice. Putemă dice fără de 
nici o esagerațiune, că în Skiernevice s’a decisă săr- 
bătoresce pacea internațională înaintea 
in stan ții celei mai înalt e.<

Are tâtă dreptatea (jiarulă »Nord,‘ că în Skierne
vice împărații cei mai puternici din lume s’au sărutată 
frățesce în fața lumii și prin aceea au vrută se sigileze 
buna înțelegere între dânșii din care urmâză pacea, care

pentru popâre ar trebui să fie după sănătate, celă mai 
mare și mai prețiosă bună pe pământă.

Poporele de sub sceptrele acestoră trei stăpânitorl 
puternici ar trebui numai să se bucure, când e vorba 
de susținerea păcii. Dâră din nenorocire nu se vede și 
nici nu se aude despre nici ună semnă adevărată de 
pace, pentrucă despre reducerea armateloră nu se vor- 
besce nimică, și tocmai armatele astădl consumă în totă 
Europa sumele cele mai colosale, care s’ar pute întrebu
ința spre luminarea popâreloră și spre îmbunătățirea stă- 
rei materiale a miliâneloră de omeni, cari nu mai potă 
suportă greutățile cele mari. «Nord* dice că la întâlni
rea împărațiloră au discutată, cum să se sugrume mișcă
rile anarchiștiloră fără să spună lumii, decă marii stă
pânitorl și cu consilierii loră sau întrebată, că din ce 
causă ișl espună nihiliștii și anarchiștii vieța loră cu a- 
tâta abnegațiune și se ducă la morte cu atâta entusi- 
asmă. Negreșită, că relele acestea sociale îșl au căușele 
loră în băla de care sufere totă organismulă socială eu
ropenă. Forte bine ar fi făcută marii medici europeni, 
din consiliele împărațiloră, când s’ar fi sfătuită cum să 
vindece relele de cari sufere organismulă socială euro
penă prin mijloce raționale, er nu prin mijloce de ale 
forții brutale, care pâte face ca răulă să se ascundă mo
mentană, ca mai târziu să erupă eu o violență a- 
tâta mai grozavă.

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE. 
Clușiu, 23 Septemvre 1884.

Stămă fârte rău, mai rău nici că amă pute stâ. 
Pretutindenea suntemă prigoniți, și prigonirea acesta mi
lenară astăzi se esercitâză după o anumită sistemă. 0- 
pera de nimicire se continuă sistematică, și la acestă 
operă tâtă suflarea ungurâscă îșl are misiunea sa speci
ală după trâpta ce o ocupă in societate.

Nâmulă românescă de sub corâna s-tului Ștefană 
geme sub greutatea atâtoră prigoniri, le simte pe acestea 
poporulă și intelegința română de-o-potrivă. Pe căi dia- 
volice cu încetulă, cu încetulă ni se iau și cele puține 
drepturi, de cari ne mai bucurămă, și acele puține dul
cețuri, pe cari cu atâta amară le gustămă. Multă nu 
mai lipsesce, și vomă fi despoiațl pe rândă de tote, în 
cele din urmă chiar și de individualitatea nâstră națio
nală. In direcțiunea acesta s’au făcută multe încercări 
pe cale publicistică, — diferite opuri istorice și geogra
fice, scise în limba germană și maghiară, care de noi, ca 
națiune cu intențiune nici că mai facă amintire. Scriitorii 
jidano-maghiari se încumetă cu multă perfidiă a ignora 
națiunea română, care numără în țeră aprâpe 3 miliâne 
suflete, chiar în opulă etnografică, care se va redigea 
sub protectiunea Alteței Sale, principelui nostru de co- 
r6nă, pentru că sciută este, că acelă opă de mare im
portanță va avâ o valore durabilă, și va pute apoi servi 
de basă și sorginte la multe scrieri, cari se voră ocupa 
cu poporele Ungariei.

De dulcea nâstră limbă îșl bată jocă organele nâs- 
tre esecutore. N’avemă lipsă de a înșiră tâte nedreptă- 
ținle, ce se comită la adresa nâstră, în speciă a limbei 
române, acelea dilnică le-a putută și le pâfe ceti ori și 
cine în acestă diară și alte diare românescl. Ca o do- 
vâdă eclatantă de ignorare și batjocură servâscă casulă 
cu catedra limbei române dela scola reală de stată din 
Deva. Acolo după multe jalbe din partea Româniloră 
bine simțitori, s’a denumită de curendă ună profesoră 
ord. de limba română, care ori și ce cualificațiă pâte să 
aibe, numai pentru propunerea limbei și literalurei ro
mâne nu!

Dar să rămânemă la catedra limbei și literaturei 
române dela universitatea din Clușiu. Câtă s’au luptată 
bărbații noștrii la timpulă seu, pănă le-a succesă a ob
ține înființarea catedrei de literatura limbei române la 
universitatea acâsta, — o scimă; — deși art. de lege 
44 din 1868, care lege totă atâta valorâză înaintea șo
vinismului maghiară acuma, ca și atuncea, dispune, că 
la universitățile din țâră, încâtă pănă acuma nu s’au în
ființată, au de a se înființâ pentru limbile usuate pe la 
acelea universități, și pentru literatura loră catedre. — 
Și cu regretă avemă cunoscință și despre aceea, că în 
ală 11-lea ană dela înființarea acelei catedre, aceea a 
fostă batjocurită în modulă celă mai brutală de cătră 
tânăra generațiă pintenată, și profesorulă română a fostă 
insultată și batjocurită în decursulă prelegeriloră totă de 
acei cavaleri, și în legătură cu acestea a mai suferită 
societatea ,Iulia,* tinerimea studiâsă română și totă in
teligența română din Clușiu 1

Atunci ni s’a făcută nedreptate și toLO omulă cu 
bună simță a așteptată pedepsirea culpabililoră și rehabi- 
litarea reputației catedrei de limba română, a profesorului 
română nevinovată și a Româniloră, a celoră mai pacinici 
locuitori în Clușiu. Ce s’a întâmplată? Ni s’a făcută 
din nou șl încă cea mai mare nedreptate 
din lume. Făcătorii de rele au rămasă ne
pedepsiți, profesorulă română și societa
tea «Iulia* suntă trași la dare de sâmă, âr noi

cestialalțl suntemă mereu insultați în diverse moduri, 
<liua pe strade, sâra și nâptea, pe la locuințele 
uâstre.

Și cei chiămațl și însărcinați cu conducerea aface- 
riloră nostre, ce facă? Cugetă dâră, că au făcută des
tulă datorințeioră loră, când s’au îngrijată, ca să se 
esecute numai conclusele conferinței generale, referitâre 
numai la alegerile de deputați dietall? Națiunea aștâptă 
dela d-loră mai multă, aștâptă, ca acolo, unde e vădită 
că ni se periclitâză interesele cole mai vitale, să se vîre 
și să protesteze în numele națiunei susă și tare în contra 
fărădelegiloră și abusuriloră.

Sâu e o jucăriă, că pe profesoralii de literatura 
română dela universitatea din Clușiu ’lu concediază pe 
tină ană? Seu că literatura română la universitatea sus
ținută în mare parte și de noi, nu se propune de locu în 
restimpu de unu ană, pentru-că senatulu o află așa cu 
cale? Si tote acestea se facă Jără cause juste și fără 
uicl ună motivă!

Dâcă noi nu avemă să ne amestecămă în afacerile 
profesorului Silașî, care altcum pentru Români e ună 
diamanlă, și neobosita sa activitate alâtă pe fărâmă li
terară, câtă și pe lăremă socială românescă, e recunos
cută urbi et orbi — atunci să ne interesămă 
celă puțină de catedra literaturei romăne, 
care-i amenințată cu morte a.

N’avemă intențiunea, de a dăscăli pe nimenea, 
voimfi însă a convinge pe toți, că afacerea din Clușiu cu 
catedra literaturei românescl, eu profesorulă ei, și cu 
societatea »Iulia* nu-i — precum le place unora a sus
țină — o afacere particulară a Clușieniloră, ci e o 
causă a întregei națiuni românescl. Și cu 
dreplă putemă așteptă dela fruntașii noștri mai multă 
interesare față cu lucrurile acestea. Amă accentuat’o 
odată și nu vomă încetă a ne plânge asupra tratărei 
întrege, cu care e înLempinală acâstâ causă românescă 
din partea fruntașiloră noștri. Amă (Jis’o încă odată și 
repelămă și acuma, că nu-i glumă, nedrptă țirile 
ce se comită în contra nâstră trebue să ne 
pună pe cugete seriâse și să ne umple de în
grijiri, — totodată însă și nepăsarea nâstră 
față cu tâte acelea și letargia în care se 
pare a fi cădută!

Pănă acuma numai dliaristica română 
și-a împlinită misiunea. — Amă (jisă.

Justus.

-------o-------

SOIRI MERUNTE.
Comitetulă societății «Transilvania ,« examinândă 

titlurile concurențiloră pentru bursa A. Papiu Ilariană, 
în ședința sa dela 8 Septemvre, a dată — dice «L’In- 
dâp. roum.« — acâstă bursă tânărului George Bâr
sană, fiulă unui țărână din Beclână de lângă Făgăra.șă 

—0—
Ni se scrie din Gherla, că pentru ajutorarea studen- 

țiloră români nenorociți s’au improvisată prin junimea 
studiâsâ din Gherla și giură în (Jiua de 27 Augustă a. c. 
ună bală în redouta urbană din Gherla. Balulă a fostă 
cercetată de un publică nu pre numerosă, dar alesă, 
aprâpe numai românescă si a durată până în dalb’a 
(jiuă în deplină veseliă. Resultală materială a 
fostă 22 fl., cari s’au și trimisă Comitetului din 'Lugoșă 
însărcinată cu manipularea acestoră bani. Au suprasol- 
vită spre acestă scopă: d. N. F. Negruțiă redact. 5 fl. 
dșiârele sorori Ana și Maria C. Popă 1 fl., d. Cont. 
IIossu preolă 1 fi., d. Sabină Coroiană 1 fl., Vas. Pus
cări u protopopă 1 fl., d. Ioană Boeriu învăț. 1 fi., d. 
Gregori.u Steriu advocată 30 cr, dnii Teofilă și August ă 
Lemenyi 60 cr, d. P. Hrobony prov-apotecară 30 cr, 
Aurelă Bilția 30 cr, și d. N. Bere 30 cr.

—0—
Congresulă romano-catoliciloră din Transilvania s’a 

întrunită Dumineca trecută în Alba-Iulia. După deschi
derea ședinței s’a pusă în discusiune cestiunea, ce pro
cedură să urmeze biserica rom. cath. din Transilvania 
față cu legea pentru scâlele medii în ce privesce esame- 
nulă de maturitate. Se ceti ună memorandă, adresată 
cătră ministru în acâstă cesliune. In memorandă se spune 
espresă că ministrulă a greșită amară când a pretinsă 
că scâlele rom. cath. din Transilvania stau sub imme- 
diata lui supraveghiare. Congresulă decide apoi, ca o 
deputațiune imposantă să aștârnă memorandulă minis
trului. Președintele esprimândă idea de a se lucră pentru 
ridicarea unei universități catolice, încheia ședința 
ântâiu.

—0—
Cetiniă în «Carpații* din Craiova: Suntemă infor

mați că centenarulă lui Horia și Cloșca se va serba de 
cătră societatea «Carpații români* din Craiova cu o 
pompă și aparată cu totulă deosebită. îndată ce ne 
vomă procură programa, vomă comunicâ-o lectoriloră 
noștri.

—0—
«L’Indâp. rourn.* spune, că d-nii N. Crețulescu, P. 

P. Cârpă și T. Maiorescu voră întră în cabinetă sub



președința d-lui I. Brătianu. In modulă acesta, dice nu- 
mitulă diară, voră fi representate în cabinetă Austria, 
Germania și Rusia.

mare cordialitate.

cu acționarii căii 
ca să rescumpeie

—0—
Joi, la 6 Septemvre, MM. LL. Regele și Regina 

României împreună cu A. S. Principele Bulgariei, contele 
și contesa d’Erbach Schonberg, au făcută o preumblare 
în trăsură spre Predeală. Cu acâstă ocasiune au visitată 
fabrica de hârtiă din Bușteni și pe aceea de sticlăriă 
dela Azuga. La 7 Septemvre au visitată cantonamentulă 
de veră ală batalionului II de vânători. Sâmbătă, 8 Sep
temvre, la brele 8 dimineța, Maiestățile loră au condusă 
la gară pe Augustii Ospeți, cari aveu a părăsi Sinaia, 
și unde, după ce Se întreținură cu o 
le-au urată bună călâloriă.

—0—
Guvernulă română e în tratare 

ferate Lembergă — Cernăuți — Iași, 
partea română din acestă liniă.

—0—
D. Brut o Amante, va stă în BucurescI vre-o 

șâse seu optă dile culegândă notițe și date pentru o 
operă asupra României, la care lucrâză însărcinată fiindă 
de ministerulă instrucțiunei publice italiană, unde d-lui 
ocupă funcțiunea de secretară.

—0—
piarulă «Romania,» care apare în Roma în limba 

italiană sub direcțiunea d-loră Maineri și Mitilineu, a 
avută o primire favorabilă nu numai din partea Româ- 
niloră, ci și din partea streiniloră filo-români. Intre a- 
bonațl suntă mai toți miniștri italieni, camera deputați- 
loră, baronulă Keudell, ambasadorulă germană din Roma, 
precum și ună mare numără de alțl diplomați ai Italiei 
și alloră țări. D. Mancini, ministrulă de esterne ală Ita
liei, a adresată redactoriloră diarului o scrisâre forte mă- 
gulitore, 4ice ’L’Indâpendance Roumaine.»

—0—
Manevrele oștirei române voră începe la 

20 Septemvre și voră țină până la 20 Octomvre. Con
centrarea infanteriei se va face pe brigade, iar a călăra- 
rașiloră pe regimente.

—0—
Bustulă decedatului generală română Chr. Teii, 

erată eu multă artă și esactitudine de sculptorulă 
mână Georgescu, se află, spune «Voința Națională,- în 
binetulă d-lui secretară generală ală ministrului instruc- 
țiunei publice. In curândă acestă bustă va fi aședată în

lu- 
ro- 
ca-

incinta adunărei deputațiloră.
—o—

Juriulă societăței geografice române din BucurescI 
a acordată următbrele premii eleviloră, cari au reușită 
la concursulă de geografia ținută în dilele de 3 și 6 
curentă:

Premiulă I-iă, tânărului Ghibaldană loan, elevă 
ală liceului din Ploesci, (profesoră de geografia, d. Dobres- 
cu Mih.)

Premiulă Il-lea, tânărului Popovici Dimitrie, elevă 
ală liceului din lași, (profesoră de geografiă, d. Dimitrie 
Pastia.)

Premiulă Ilf-lea, domnișorei Marinescu Olga, elevă 
a gimnasiului Lazară din BucurescI, (profesoră de geo
grafiă d. Radu Novian.)

—0—
Ună teribilă accidentă, causată din negligența cul

pabilă a unui mașinistă, s’a întâmplată Vineri la 7 Sep- 
temvre, pre la brele 3 și jum. p. m. în comuna Vârbița 
din județulă Doljă în România. Pre când mora de mă
cinată a d-lui Ionă C. Feraru se află în plină funcționare 
cazanulă locomobilei a făcută explosiune, sfărâmândă 
zidulă atelierului de ferăriă ce erâ alăturea și asvârlindă 
în aeră lemne, ferăria și materialulă ce erâ prin prejură. 
O mulțime de săteni, din localitate precum și din alte 
sate se aflau acolo, mulțl cu familiile loră, venițî pentru 
a măcinâ. Dintre aceștia, dece persone au remasă morte 
pre locă, vre-o 10 15 bărbați, femei și copii suntă gravă 
răniți. ,Carpații< din Craiova află că mediculă plășii 
respective s’a dusă în localitate pentru a da ajutbrele 
cuvenite, și că parchetulă locală a fostă pusă în cunoș
tința cașului.

—0—
Magazinulă de modă «Frații Simai« din Târgulă 

Grâului ne rbgă să facemă cunoscută publicului, că, 
spre a satisface dorințeloră esprimate din mai multe părți 
a esoperată de a li se pune la disposițiă pentru timpă 
de 8 ijile 0 cantitate alesă de pălării garnisite pentru 
dame, putându-le chiar arătă cu începere dela 26 Sep- 
temvre n. a. c.

■O

Studiile seminariale în România.
Consiliulă generală de instrucțiune, care e adunată 

în BucurescI, se ocupă în timpulă de față cu reorgani- 
sarea studieloră în seminarele teologice.

Proiectulă de programă pentru studiele seminariale,

presintafă de consiliulă permanentă ală instrucțiunei con
siliulă generală, este urmălorulă:

In clasele I, II, III și IV se voră predă tote acele 
obiecte, cari se predau și în gimnasiele Statului. în aceeași 
ordine și întindere, mănținându-se orariulă pentru stu- 
diele din gimnasii.

Clasa V: In acestă clasă se voră predă, pe lângă 
unele obiecte liceale, și unele obiecte ce aparțină studiului 
teologiei și anume: limba latină 3 ore; limba elenă 4 
6re; limba francesă 2 bre; filosofia, în semestrulă I, 
psichologia, în semestrulă II, logica, 4 bre; Sciințele fi- 
sice 3 bre, istoria eclesiastică și patologia 6 bre; limba 
ebraică 4 bre.

Clasa VI: Testamentulă vechiă, adecă îotroducerea 
în cărțile vechiului testamentă cu Exegesa, după textulă 
originală, și archeologia 9 bre: Testamentulă nou cu 
Exegesa, după textulă grecescă, și Ermeneutica 9 bre; 
dreptulă canonică 6 bre.

Clasa VII: Teologia dogmatică; 9 bre Teologia 
morală 9 bre; Pedagogia superioră 4 bre.

Clasa VIII: Teologia pastorală său practică și Omi- 
letica cu eserciții la compunerea prediciloră 12 bre; Ca- 
tehelica, didactica și metodica 4 bre; Agronomia, pomo- 
logia și vinicultura 4 bre; Medicina populară 1 oră.

Cântările bisericesci după psaltichiă, musica vocală, 
tipiculă seu renduelile bisericesci se voră predă eleviloră 
în internatele seminariale în orele ce nu suntă destinate 
prelecțiuniloră din obiectele scințifice, spre a nu împiedecă 
progresulă învățământului clericală.

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ,
Junimea română Chioreană și Selagiană de lângă 

Somcșă a arangiată la 7 Septemvre a. c. o petrecere de 
veră în Selsigă (Selagiu, despre Chioră) la care avu fe
ricirea de a pută întruni ună numărosă publică română 
din părțile Selăgiene, Chiorene și Sătmărene. Petrecerea 
a fostă câtă se pbte de românâscă și a produsă ună ve
nită curată de 69 fi. 48 cr. Comitelă subscrisă își ține 
deci de datorință sacră a-și esprime mulțămirile sale cele 
mai cordiale aceloră prâ stimați domni, cari parte supra- 
solvindă, parte trimițându-ne ajutoră materială, ne-a ușu
rată multă ajungerea scopului sublimă de a pute tinde 
poporului din Selsigă și prin acesta ună ajutoră baremă 
câtă de modestă la edificarea bisericei nouâ, căci acesta 
erâ scopulă petrecerei din cestiune.

Au suprasolvită: D-nii adv. dîn Cehulă Silvaniei 
Floriană Ciocană 9 fl., Demetriu Suciu 4 fl., Ioană Szabb 
not.., Vasiliu Dragoșă pos. și Vas. Nirișană câte 1 fl., Va- 
siliu Mica not. 4 fl.. Gavrilă Dragoșă not. 2 fl., Ioană 
Szabadsâg 4 fl., Georgiu Petrovană 30 cr., Alexiu Popă, 
Vasiliu Gradoviciu, Ioană Ciurcașă, Teodoră Lenghelă, 
Alesandru Costea, Ioană Vasvâri, Leone Maioră și Va
siliu Popă (Domnină) câte 1 fl.

Ni-au trimisă: D-nii Nicolau Nilvană adv. în Șom- 
cuta-mare 2 fl., Iosifă Popă jude reg. în Seini 5 fl., Ma- 
thia Rață 1 fl., Alexiu Ciciană și Vasiliu Mureșană câte 
1 fl., Andrei Bertalană 5 fl., Danilă Piscolti 1 fl. și Fran- 
ciscă Cață 1 fl.

La suma mai susă însemnată a mai oferită d. Teo
doră Indre preotă în Selsigă și protopopă ală Mireșului- 
mare din comemorațiunile primite de d-sa cu ocasiunea 
depunerei petrei fundamentale, sevârșite în aceeași di 
suma de 23 fl. 53 cr., cari adaugându-ce la suma de 
69 11. 48 cr. facă suma de fl. 93 01, care s’a și depusă 
în cassa bisericei gr. cat. din Selsigă.

Cu deosebită plăcere venimă a ne esprimâ mulță- 
mita și recunoștința nostră și pe acestă cale d-lui Teodoră 
Indre pentru bunăvoința, zelulă neobosită și ajutbrele ma
teriale cu cari n’a lipsită nici odată a ne sprijini în în
treprinderea nbstră, asigurându-ne ast-felă de buna reu- 
șire; totă astfelă pre iubitei d-sale fice, gentilei și ama
bilei d-șbre Cornelia, pentru binevoitorulă sprijină și bu- 
nulă gustă, cu care ne-a întâmpinată la organisarea și 
mobilarea salei de jocu, care de astă dată fu scola con- 

I fesională gr. cat. română.
Mărturisimă fără reservă, că suntemă mândri de 
reușire a acestei petreceri, la care — precum sun- 

tote inimile româ- 
presinte au fostă la culmea bunei dispusițiuni, din

buna
temă asigurați din diferite părți
nesci
parte-ne pe viitoră nu vomă înl.relăsâ nimică ce ar pute 
face petrecerea nbstră românâscă câtă mai veselă.

Comitetul ă aranjatorii.

DIVERSE.
Bătaiă între soldați de liniă și honvezi. — Din 

Debrețină se scrie următorele: Duminecă pela 8 bre sera, 
vr’o 10—12 reserviștî honvedî ședâu la o masă din bir- 
tulă «Cserepes-Csârda- și beu vină. Doi soldați de li
niă, intrândă și ei în birtă și fiindă întrebați de birlășiță 
că cu ce-i pbte servi, răspunseră: »Adi mâncămă încă pa- 
prică.- (Cu acesta espresiune soldații de liniă batjocu- 
rescă pe honvedî, cari portă pantaloni roșii). Honvezii 
audindă acâsta năvăliră asupra ușii să plece. Dâr sol
dații li se puseră în cale și la sgomotulă ce se născu 
veniră încă vr’o 12 —13 infanteriști, 
doi sub-oficerl cu baionetele scose. 
câtor-va civili cari erau în birtă, 

între cari și 
Cu ajutorulă 

honvedii isbu- 
tiră a înfrânge pe soldați. Aceștia înjurândă începură
a aruncă în honvedî cu sticle de vină. Unulă din aceștia 
isbutl să sară pe fereslră și ducându-se la casarmă, alarmă

lumină, 
numele 
său, a 
65 ani,

o companiă întregă de honvedî care condusă de sublocotenen- 
lulă Adolf Rath, merse și înconjură birtulă. O parte din 
honvedî întră pe ferâstră în birtă și se aruncă furibsă 
asupra soldațiloră de liniă, cari câtva timpă se aptiară, 
încontra puterei converșitbre, cu baionetele, ținândă sca
unele în susă seu verându-se sub mese. In urmă li-se 
smulseră scaunele din mâni și fură scoșr de sub mese. 
Acum se începu ună adevărată măcelă, care nu încetă 
decâtă când toți soldații de liniă fură răniți. Ună infan
ti ristă rămase mortă pe locă, altulă muri în spitală, unde, 
fuseseră transportați cei greu răniți, er cei ușoră răniți 
merseră în casarrnă. Dintre honvetjll numai doi seu trei 
suntă ușoră răniți. Locuia bătăei oferi ună aspectă în- 
groziioră: numai sânge și sfărâmături.

Descoperiri archeologice. — In Duna-Sziget s’au 
aflată mai deunădi o interesantă tablă veche de pietră și 
nișce schelele, despre cari parochulă catolică din Duna- 
szekcso Aloisiu Garay scrie următbrele: «Dintr’ună epi
taf ă am descifrată o iparte și potă observă, dar’ nu de 
totulă esplicâ intre altele semnele: Imperatore Caesare 
Septimio Severo Lio Pertinace; credă însă, că dâcă vomă 
ridică pietrile din locă, vomă câsligâ mai multă 
Atâta stimă că Septimiu Severă, care primise și 
lui Pertinax. împărățise nainte de predecessorulă 
murită în 4 Februarie 211 d. chr. în etate de
după o domniă de 17 ani și 8 luni. Se pare că tabla 
acesta de pietră nu este a sa, de orece dînsulă s’a în
mormântată la Roma.

In Szombathely fabricantulă Emilă Pohl a aflată în 
dilele trecute ună interesantă obiectă antică romană. 
Este o sculptură frumbsă în reliefă, care represintă o 
figură romană; de desuptă se află înscripțiunea: «Augus- 
tus Magnus* Capulă figurei e frântă.

Avarulă. — N’are familiă, chiar de are. E mono
teistă; și deulă lui e Banulă. Nu recunbsce altă D-ijeu 
afară de dânsulă.

E tânără. Nu vrea se cunoscă plăcerea. Are una 
singură și-i ajunge: A se aruncă ori unde, numai banulă 
să-i âsă. îlă câștigă în sfârșită.... îlă lâgă cu nouă no
duri,... Apasă cu mâna pe loculă unde îlă ține vârîtă. 
Ajunge acasă.... Hă scote la lumină.,.. Cu dragă privesce 
la elă.... Cu nesațiu îlă sărută.... E copiiulă său celă 
mai scumpă. ’I face locă lângă cei strînși de mai îna
inte. Anii trecă... Bană cu bană se strînge....

E matură. Prăpădită de slabă. O carne uscățivă 
înșirată pe câteva bețe de bse. Ia câte ceva în gură 
numai ca să nu m<5ră.... Dar.... e omă. Vede.... Inima-i 
cere... Inima-i bate..., se luptă atunci grozavă cu patima 
lui. Pare că înclină în spre pofta inimei... S’apropiă chiar 
de ce a dorită.... Vrea să scotă banulă... începe însă a-i 
tremură mâna.... îlă scbte c’o mână, dar cu cealaltă îlă 
vâră în altă busunară, și trece.... înghite în secă. E sa
tisfăcută. Rîde; nu mai pbte de bucuriă. Scăpândă ună 
bană de cheltuială, pare c’a scăpată dela morte ună con
damnată pe nedreptă. Rîde, dar rîsulă îi este nervosă... 
Sufere din causa privațiuniloră... îndură însă suferința ca 
ună catâră. Vine acasă.... Intră în cocioba lui. Intr’a- 
dinsă a ales’o. Nu-lă pbte bănui nimeni că pbte avea 
câtă are. Ridică o clapă de sub piciorulă patului....
Scbte o casetă ruginită de feră. O deschide.... Duce mâ- 
nile la ochi ca orbită.... Aură! Numai aură, strălucitoră 
ca sbrele!.... Scote altă caseta.... Aici pune banulă scă
pată dela mdrte.... Banulă e de argintă.... Caseta acesta 
e numai pentru argintă. Intr’ânsa strînge câtă îi trebue 
pentru a-și cumpără o monedă de aură.... Anii trecă... 
Bană cu bană se adună.... Banii se înmulțescă... Eră fu
ria lui par’că se totă strînge.... Cumpără aură, și vinde 
<j.ile....

E bătrână... S’a gârbovită. Umblă aprbpe golă... 
In tinerețe dicea: Ia bătrânețe trebuescă haine, căci pu
terile suntă slăbite... Acum la bătrânețe ()ice: In tine
rețe trebuia să umblu mai îmbrăcată, căci lumea se mai 
putea uilâ lu mine... 
din di în di, vădendă cu ochii, 
totă nu mănâncă mai bine. /
I-e frică de tâlhari mai rău decâtă de mbrte. 
dorme. Abia îlă fură somnulă, și ^deodată sare... 
pare că aude sgomotă...
Se seblă...
de pistolă care și-a uitată anulă nașterii și aîfl ultimului 

uniculă mucă de lumî- 
0 deschide... Ahl ce 
Cum stau unulă lângă 
Le dă cele mai dulci

Ii streebră printre degetele-i bățbse; se îmbată

Focă nu face în sobă. Slăbesce 
I-e frică de morte; dar 

A mai scădută încă porția.
„.L_  Mai că nu

I-se 
Sgomotă chiar la combra lui... 

Privesce spăriată... Pune mâna pe o gibrsă

glonță ce a slobozită... Aprinde 
nare; scbte caseta cu aurulă... 
plăcere nespusă!... Drăguții!... 
altulă... Ii desmerdă cu focă. . 
numiri...
de farmecă la aurulă zuruitulu loră... Sublimă musică!.. 

E pe patulă morții... Nimenea lângă elă... Ba da;
e caseta lui. O ține la subțioră... O să moră... De-ar 
muri însă cu ea de-odată... Dar decă îlă voră prădâ, 
după ce va închide ochii?... Atunci o- idee îi scapără 
prin minte: să-i inghiță unulă câte unulă. Face o sfor
țare... Se ridică într’ună cotă, care abia îlă ține. Des
chide caseta... încercă să înghiță pe celă dintâiu... Nu 
pbte... Horcăe ca ună murindă în agoniă... E singurulă 
semnă de disperare ce pbte face. Și acăsta îi storce ul
timele lui puteri. Caseta i-se răstornă... Banii fugă prin 
odae alungându-se... Face o cea din urmă sforțare... 
Ochii lui mai dă o ultimă scântee... și cu densa ultimulă 
suspină.

Anii au trecută... Viața s’a sfirșită... Elă s’a 
dusă... Combra i-a rămasă... Banulă strîngătorului întră 
pe mâna cheltuitorului. «Revista Tiner. Rom.-

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactorii responsabilii: Dr. Aurel Mureșiauu.



Rentă de aurii ungarăGo/o 122.85 
Rentă de aura 4°/0 . . . 92.30 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.25 
Imprumutuia căiloră ferate 

ungare......................... 142.40
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.85

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) . . . .119.— 

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 102.30 

Bonuri rurale ungare . .101.— 
Bonuri cu cl. de sortare 101.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................. 100.25
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale transilvane 100 50

Corsalu la bursa de Viena 
din 24 Septemvre st. n. 1884.

Bonuri croato-slavone . . 100.—
Despăgubire p. dijma de

vinfl ung........................ 98 90
Imprumutuia cu premiu

ung...................................114 25

Bursa de Bucuresci.

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 115.50 

Renta de hărtiă austriacă 80.— 
Renta de arg. austr. . . 81.70
Renta de aură austr. . . 103.^0 
Losurile din 1860 . . .134 60
Acțiunile băncel austro- 

ungare.......................  540. —
Act. băncel de credită ung. 297.—
Act. băncel de credită austr. 289.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’orI................9.65 */3
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Cota oficială dela 11 Septemvre sl. v. 1881

Renta română (5%). . . . Cump. 93% vend. 94%
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 921/2 » 931/2

> convert. (6%) . . 9 96% * 97i/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32 > 33
Credit fonc. rural (7°/0) ■ . > 102 , 103

’ „ » (5°/o) • 90% „ 91%
» » urban (7%) . . > 101% , 102
> » > (6%) • • > 97 » 98
» . » (5%) . . > 86% • 87%

Banca națională a României > 1390 , 1402
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 364. » 367%

< » » Națională . . > 242 » 245
Aură.................................... 5 25.% , 5-50
Bancnote austriace contra aură » 2.06. , 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 25 Septemvre st. r. 1884.

Bancnote românesc! .... Cump. 9.15 Vând. 9.18
Argint românesc..................... . 9.— » 9.05
Napoleon-d’ori......................... » 9.62 > 9J5
Lire turcescl............................. » 10.90 » 1O.°4
Imperiali................................. » 9.87 » 9.90
Galbeni..................................... • 5.64 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina < . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » ... 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
nc* s^van^ei“ se Pota cumpăra în tutunge- 
1 ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețul ti abonamentului pe jumetate de anu 
seu pe'‘unu ană, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 

care pentru Austro-Ungaria face 2 fL, er pentru România 8 lei.dela 1 Aprile c.?
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Lf.

Extracții de Malz a Iui 
loanik Moft' „^esundlieits- 

bier.ss 0 sticlă 60 cr.

Primele veritabile bombăne de Malzextract de pieptu pentru 
desfacerea flegmei ale lui Io an ti Hoff sunt în hârtiă albastră. 
Fiecare bolnavă își face speranță la cetirea nennnierateloră raporturi (le vin
decare, cari amtă că preparatele de Malz ale lui Hoif, au o influință binefă- 
cătore asupra organismului. La ori ce bolă mai grea, ca și la ivirea simpto- 
meloră unei boli se se întrebuințeze neamâiiatfi din acestea probate și vinde- 

cătore preparate de drojdii de bere ale Iui Hoff.

Extracte de Malz eoia cen
trații a lui BSoff. 0 sticlă 1 fi.

12 cr. 0 sticlă mică 70 cr.

Unii milionu de multămite
9

pentru vindecarea bălei de pieptft. de plumâni, de oftică, slăbiciune 
de stomachă și de digestiune, anemiă, slăbiciune de nervi, prin pre

paratele de malz ale lui loanii Hoif.
Introducerea loră în 400 lazarete și institute de vindecare, diplome de furni
soră de curte a celorti mai mulți suverani din Europa, 27000 deposite de 
vendare în t6te părțile lumei, dau garanția cea mai strălucită, încredere celoră 

slabi și bolnavi.

Joliaun Hoff’s
Brustmalzextrakt-Bonbons 

â 60, 30, 15 și 10 cr. numai în 
tocă albastru.

Johaun ÎSolfs
Malzgesundhetts-Chocolade.

i/a Kilo I. fl. 2.40 cr. II. fl. 1.60 III. fi. 1 
% Kilo I. fl. 1.30 cr. II. 90 cr. III. 60 cr.

Domnului Hoff
inventatorul^ și fabricatorulă preparatelor^ de Malz, c. r. furnisoră de curte 

a celoră mai mulți suverani din Europa etc.
Wiew, Stedt, Gralbeu, Brauuerstras.se Nr. S.

atențiune

Numai până
Buminecă 
in (Brașovă

Marea Kfenageriă Batti
de lângă Porta Vămii.

Deschisă în fiecare di dela 8 ore dimineța până sera la 10 ore.
Menageria conține: o mare colecțiune a rasseloră celoră mai diferite 

de fiăre răpităre precum: lei africani (esemplare frumose), tigrii, pantere, 
leopardi, iaguară, hyene vărgate, cafenii și tărcate, urși americani și rusesc!» 
lupi de gliiață, lupi rusesc! și siberiei, porci sudamericani, TapiiTi, antilope, ga" 
zelle și pelicauă, precum și diferite soiuri de șerpi, maimuțe, păsări și cămile.

Pe fiecare di două mari representațiunl și adecă: cea d’entăiu d. a. 
la 4 6re, a doua ia 8 6re.

Hrănirea animaleloră se face după fiece representațiă.
Prețurile locuriloră: Loculă ânteiu 20 cr. Loculă ală doilea 10 cr. 

Soldații fără gradă și copiii mai mici de 10 ani plătescă pe loculă I. jumătate, 
pe loculă ală doilea 5 cr. Detailuri în afișuri.

Onor, publică e rugată cu totă stima a ne cercetă.

J. Batti.

Stimate Dom nulei Berea d-v6stră cscelentă de Malzextract are 
efectele cele mai bune pentru întărire. Eu o întrebuințezi! fbrte regulată, de 
ore-ce după o bolă grea de 10 septgmâuî, ’ml-am recăpătată puterile, între- 
buințândă acesta extractă. Alăturată vă trimetă suma de 11. 14 cr. 60 pentru 
alte 28 sticle de bere de Malz-extractă.

Sibiu 3 Aprilie 1882. Wlllielmina Tangl.
St. Elisabeta, poșta Cristurulă săcuiescă, Transilvania 

16 Aprilie 1884. După o întrebuințare de 6 llacone a berei d-vdsLre escelentă 
de Malz, văcfendu-mă multă ușurată de respirația grea ce aveam, vă rogu să 
’ml mai trimiteți 5 flacăne de Malzextract, ă fl. 1.12 cu rembursă.

Cu deosebită stimă Ioană Pocchioflfo, Ingineur.
Vă rogă a’ml trimite încă flacdne, Bere de Malzextractă (Fabricația 

lui Johann Hoff) și 2 tocuri de Malz-Bonbons prin postă cu rembursă. Semtă 
o deosebită înlesnire prin întrebuințarea Berei de curendu trimisă, și m’am 
hotârîtă să o întrebuințeză și mai încolo neîntreruptă.

Deesbaron, poșta Selagiu în 6 Aprilie 1884.
Cu deosebită stimă

Domjan Alexander, preotă reform.

Vă rogă a’mi trimite cu drumulă de feră prin rembursă 28 flacăne cu 
Bere de-a d-v6stră de Malzexlract și 12 tocuri din bombănele de Malzextractă.

Balastelke lângă Mediașă 28 Ianuarie 1884.
Cu deosebită stimă Eugen Conte de Haller.

Constatare ofîciosâ.
In conțelegere cu d-lă profesoră de Kletzinsky în Viena recunoscă în 

preparatele D-vostră de Malzextractă o reușită composițiă de ingrediențe nu 
numai dietetice ci și medicinale, car' mai alesă în stare de slăbiciune, bole de 
peptă și de intestine și la reconvalescențl are succesele cele mai mari și bune.

Claise, Chemică în Dresda.

WS 60 mari decorai iuni "’Sfca
înființată 1847, în Viena și Budapesta dela 1861.

Deposite în Brașovă: Demeter Eremias, BucurescI: F. Bruss, J. 
G. Rissdorfer, R. Schmetau farmaciști, G. Rietz, Martinovics, PloiescI: N. Pe- 
trescu et. C-nie, Bistriță: Cari Nussbăcher, Dăes: Fr. Nik, Deva: G. Isse- 
kuli, Sibiu: C. Bugarsky, Alba-lulia: I. Frolich, S. Mihellyes, Clușiu: 
I. B. Misselbacher farmaciă, Tergulă Mureșului: M. Bucher, C. Hutfiesz, 
Mediașă: C. Buckneră, A iu dă: Ioană Winkler, Si g hi sără: I. B. Missel
bacher sen. I. B. Teuch. Odorheiu săcuescă: Solymossy farmacist. Sepsi 
Szt. Gyorgy: Fr. Barabâs farm., Turda: I. Timbus și fiu.

Deveninclu vacante următărele stipendii și anume:
a) Celu de 100 fl. pe ană pentru studenți la scdla comercială din patriă.
b) Celu de 50 fl. v. a. din fundațiunea „Dobâca“ pentru gimnasisti; 

născuți din comitatulă de odiniără ală Dobâcei.
c) Celu de 20 fl. v. a. din fundațiunea „E. D. Bașota“, pentru gim- 

nasiști; cu preferență celorti din munții apuseni sau din fostulfi 
districtă ală Năseudului.

d) CelH de 60 fl. din fundațiunea „Galliană11 pentru gimnasiști.
Mai departe fiindă a se conferi de nou :

e) Ună stipendiu de 50 fl. din fundațiunea frațiloră (Radu și Greorge) 
Riurianu, pentru studenți dela scăle medii.

f) 2 ajutăre ă 20 fl. pe anti din fundațiunea „Tofaleană“ pentru me
seriași cu preferință pentru descendenți din vr’o familiă a fostei co
mune „Tofalău.“

Se escrie prin acesta concursă pentru conferirea loră. Cererile 
au se fie presentate subsemnatului comitetă până la 20 Octomvre 
st. n. a. c. însoțite pentru stipendiile de sub a—e de următărele docu
mente :

1. Atestată de boteză.
2. Atestată scolastică de pe semestrulă ală II-lea ală anului 

scolastică precedentă.
3. Atestată de frecuentare din anulă scolastică curentă.
4. Atestată de sărăciă, eventuală de stare orfană, dela primăria 

comunală, vidimată de oficiulă pretorială.
5. Declarațiunea că nu capătă din altă locă vre-ună stipendiu.
Ear la cele de sub f) pe lângă atestată de boteză, atestată sco

lastică de celă puțiuă a 4-a clasă elementară și atestată de sărăciă, și 
contractă încheiată cu măiestrulu la care să află în învățătură.

Din ședința comitetului asociațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română, ținută la Sibiu în 3 Sept. st. n. 1884.

lacobu Bologa, G. ISarițiu,
v.-președinte. secret.

Tipografia Alexi Brașovii.

Brauuerstras.se

