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Din Clușiu și din Pesta — aceste foculare . 
ale maghiarismului modernă, violentă — ne vine 
aceea-și veste, tristă și îmbucurătdre în acelașu 

“timpă. |

Societatea de lectură a studențiloră români ’ 
universitari din Clușiu a fostă disolvată prin or- ' 
dinu ministerială.

Comedia, ce s’a începută cu demonstrațiile ' k I
studențiloră unguri din Maiu anulă curentă, este 
finită în modă demnă de spiritulă, de care au 
fostă conduși acești discipuli ai intoleranței și 
ai fanatismului națională ungurescă.

Ca 6meni înțelegători ai veacului de acji, ca 
unii cari scimă prețui adevărata cultură și umanitate ’ 
deplângemă acestă actă de forță ministe
rială, acăstă neesorabilă severitate a ucasului d-lui 
Tisza, pentru că afacerea societății „Iulia“ a de
venită în urma deplorabilelor* turburări din Maiu . 
o afacere de principiu, de o eminentă importanță.

Causa „Iuliei“ este o causă gravă după ce 
s’a constatată, că manifestațiunile dușmăndse ale 
studențiloră unguri din Clușiu au fostă îndrep
tate în contra limbei și a naționalității române 
în genere și că pretinsele agitări ale societății 
,,Iulia“ și în vinuri le unoră fruntași români au 
fostă numai și numai pretecstă.

Studenții maghiari, când au cerută disolva- 
rea societății „Iulia,“ au strigată pe strade câtă 
îi luâ gura și „Abzug 01âh,“ și „jos* cu Va- 
lachii!“ Pentru acăsta senatulă universitară a 
trebuită sS-și calce pe inimă și să dojenăscă, celă 
puțină pentru ochii lumei, pe demonstranți.

In asemeni împrejurări, credemă, că minis- 
trulă de interne ală unui stată, în care trăiescă 
trei miliăne de Români, trebuia să se ferăscă de 
a luâ în contra societății de lectură române vr’o 
măsură, care să apară ca o satisfacțiune pentru 
escedenți și ca o premiare a sentimenteloră duș- 
măndse, ce le-au arătată dânșii în dilele de 14, 
15 și 16 Maiu 1884 față cu toți Românii. Chiar 
decă societatea „Iulia“ ar fi comisă vre-o er6re 
în contra statutelor* sale, care de sigură că n’a 
putută fi intențiunată, ministrulă trebuia să-o ju
dece cu multă precauțiune și blândeță.

Der d-lă Tisza este orbită de-o „rațiune de 
stată“ închipuită, specifică maghiară, și de aceea 
n’a fostă capabilă a lucră în casulă de față după 
rațiunea de stată ce trebuia să i-o dicteze starea 
reală a lucrurilor*. De aceea îlă vedemă că vine 
după o jumătate de ană și împlinesce cererea 
tineriloră maghiari escedenți, aprobândă astfeluj 
indirectă purtarea loră, ba încuragiându-i chiar 
de a procede pentru viitoră totă astfelă.

Din aceste cause deplângemă fapta disolvărei 
societății „Iulia.“

Dăcă însă vomă privi acâstă faptă nu după 
impresiunea momentului, ci cu ochii omului, care 
caută a pătrunde și în viitoră; dâcă o vomă 
privi cu ochii cetățânului nepreocupată, care do- 
resce sinceră fericirea patriei și a popdreloră ei; 
decă o vomă judecă în fine cu mintea sănătdsă 
a Românului, care preferă mai bine a muri, de- 
câtă a se lăpădâ de limba și naționalitatea sa, 
atunci, mărturisimă, trebue să ne bucurămă 
de ea.

Cu actulă disolvărei societății de lectură 
române dela universitatea din Clușă șe încheiă

și amăgiri ale Româniloră în raportul* loră cu 
Maghiarii.

Dela anulă 1865 încăce și pănă în diua 
de astădl s’au aflată Români de aceia, cari 
amăgiți de vorbele frumdse ale contrariloră nâ- 
mului nostru, se persvadau pe sine înșiși, că par
tida maghiară dela putere nu doresce, decâtă con
solidarea statului și că, dăcă vomă dâ minimulă 
ce’lă pretindea ea pentru stată, ne va lăsâ să 
trăimă în pace ca Români și să ne vedemă 
de cultura poporului nostru.

Cu asemeni șăpte au fostă amăgiți cei lesne 
credătoii, dintre noi — și din nenorocire amă 
avută totdâuna de aceștia. Astfelă s’a slăbită 
multă puterea ndstră de resistință, pe când con
trarii au fostă încuragiați în pornirile loră neno
rocite.

Fructele le vedemă cu ochii: Catedra de 
limba română dela universitatea din Clușă ca- 
ssată și societatea de lectură ,,Iulia“ disolvată.

Când s’a desbătută în dieta din Pesta ces- 
tiunea înființărei universității maghiare din Clușă, 
câțiva deputați naționali de ai noștri din Bănată 
au cerută dela guvernă crearea de 
paralele române. Gruvernulă a răspunsă, 
17 și 18 ai legei de naționalitate îi lâgă 
în privința acăsta, dăr pentru Români se 
ființă o catedră de limba și literatura română.

Era vedită, că o universitate curată ma
ghiară în Transilvania nu putea avea altă scopă 
decâtă acela ală maghiarisărei. Cu tățe aceste, 
speranțele deșerte începură a reînviă, după ce fă 
numită profesoră de limba română la aceea uni
versitate ună Română erudită de bună reputa- 
țiune națională și după ce fură întărite statutele 
societății de lectură ,,iulia,“ care avea de scopă 
cultivarea limbei române.

Studenții români universitari din Clușiu 
începură a arangiâ câte o ședință literară ro
mână, câte ună 
mâne și astfelă 
la universitatea 
se slăbâscă în 
pre adevărata situațiunea a poporului română 
și despre marele periculă, de care este amenințată 
a<ji limba și naționalitate română, consciința 
drepturiloră și a culturei naționale, la care as
piră și bravulă nostru poporă, ca t6te celelalte 
popdre din Transilvania și Ungaria.

Avemă să-i mulțămimă tinerimei maghiare 
din Clușiu și d-lui Tisza, care s’a grăbită a-i ’ 

■ face pe voiă, că junimea nâstră a fostă deștep
tată din ilusiunile, ce p6te începuse a și-le tace 
într’o privință său alta.

Nimicite suntă acli t6te ilusiunile, că par-

I

cursuri 
că §-ii 
manile 
va în-

concertă cu piese musicale ro- 
începură a se simți mai bine și 
maghiară. Astfelă putea să 
pepturile loră consciința des-

Ba astăzi ne simțimă mai tari ca vreo-dată 
căci dărîmată este podulă speranțelor* vane în- 
dărătulă nostru și a ndstră este junimea română, 
a ndstră cu semțământulă, a ndstră cu dorințele 
și aspirațiunile ei.

Junimea română a pierdută o posițiune 
slabă, nesigură și periculdsă la universitatea ma
ghiară din Clușiu, dâr a câștigată pentru aceea 
convicțiunea morală, că trebue să lupte t6tă viața 
ei cu energiă, cu abnegare de sine și cu tăie 
mijldcele iertate pentru ca să se împlinăscă justa 
și vechia dorință a poporului română de a avă 
odată o universitate română în Transilvania, care 
singură îi p6te servi ca garanția, că limba sa 
nu va mai fi insultată și huiduită în patria sa 
străvechiă.

CRONICA POLITICĂ.

»Pester Lloyd« se ocupă în numărulă celă mai 
nou de discursulă lui Ri4ger. Influința acestui con- 
ducătoră de frunte boemă, dice numitulă diară, este re
dusă astădl în modă însemnată. Precând mai înainte 
toți se grupau împrejurulă lui, suntă a<jl în Boemia două 
curenturî, unulă condusă de cornițele Clam-Martinitz, 
celălaltă de Dr. Gregr, precând Dr. Rieger stă afară de 
aceste curenturî, din cari nici unulă nu este favorabilă 
Ungariei. De cornițele Clam-Martinitz ne desparte în 
privința politică, ear de Dr. Gregr în privința națională 
o prăpastiă mare și este de o însemnătate puțină prac
tică pentru noi, dacă Dr. Rieger cu mica lui ceată ar 
năsui de a se apropia sinceră de Ungaria. ,P, Lloyd* 
vorbesce apoi de visita ce a făcut-o Rieger acum 3 ani 
la Pesta, când i s’a spusă, că Ungurii dorescă ea națio
nalitatea cehă să prospereze câtă mai bine în propria 
țără, dăr nu vor concede nici odată, ca să facă o aba
tere de la legile esistente. Ungaria ține tare la pactulă 
'de la 1867 și prin urmare nu va suferi, ca Boemiei să 
i se dea o posițiă deosebită în Austria nici măcară cum 
este a Croației în Ungaria. In fine declară »P. Lloyd,« 
că într’ună casă ca celă cu articolele fundamentale dela 
1871 guvernulă ungurescă se va opune planuriloră ce- 
hice, și acum tocmai așa ca atunci. Așa dăr stămă 
cu alianța ceho-maghiară.

*
Situațiunea Cehiloră din 

favorabilă prin schimbarea 
numai întru câtă privesce pe
a dată nou curagiu Cehiloră și luptă acum să se schimbe 
legea electorală pentru parlamentulu centrală. »Pokrok< 
a publicată ună apelă, care îndemnă pe Cehi a adresa 
petițiuni în massă cătră Reichsrath în acestă sensă și 
numitulă 4iavQ e sprijinită și de »Narodni Listy/ care 
nu voesce numai schimbări neînsemnate, ci să se cără 
schimbări esențiale în legea electorală, ce s’a făcută fără 
voia Cehiloră. Punctulă de greutate ală viităreloră ale
geri pentru Reichsrath zace in întrebarea, că ore guver
nulă și drepta isbutescă să obțină o maioritate de două 
treimi în Reichsrath, ca să pdtă face schimbările nece
sare ale conslituțiunii în sensulă autonomiei țăriloră pe 
cale constituțională? După actuala lege nu e posibilă 
asesta. Prin urmare, dăcă drepta nu vrea se fie con- 

tida dela putere ar voi să ne lase și pe noi să* damnată la neactivitate și stagnațiune încă pe șăse ani, 

trăimă ca Români. j
Procederea guvernului în afacorea studenți-i 

loră români din Clușiu ne dovedesce, că elă 
este decisă de a purtă răsboiulu în contra

rău

Boemia a devenită 
legii electorale, 
Boemia. Acăstă isbendă

mai 
dar

I

i să se reculegă în ultimulă momentă și să pregătăscă tă- 
■ remulă de luptă câtă mai favorabilă printr’o schimbare 
fundamentală a legii electorale.

*
obținută de curendu de guvernulă rusă din 

limbei și a culturei ndstre naționale pănă la partea Porții, care a concesă corăbiiloră de răsboiu ru
sesci să trecă prin Dardanele cu soldați nearmați spre

Isbenda

cuțîtă.
Primimă lupta ce ni-o oferă d-lă Tisza. Cu Asia ostică, pare a fi încurajată pe guvernulă din Pe- 

,, ■. v y t tersburgă, ca să apuce mai de scurlă pe Turcia și înt6te perderile, ce le-amu sufentu de 17 ani mcoce „ ______ y.___ «. v
nu ni s’aă slăbită forțele pănă într’atâta ca se re- 
nunțămă la lupta drâptă și sfântă pentru apărarea țilej la care sunt espuși creștinii, și anume cei din Ma- 
limbei și a naționalității ndstre., j cedonia, din partea autoritățiloră turcesc!. Presa rusăscă

alte cestiunl. piarele rusesc! începă, ca înainte de răs- 
, boiulă ruso-româno-turcă, a vorbi ărășl despre atrocită-



basându-se pe rapârtele oficiâse consulare din Turcia, 
atrage atențiunea puteriloră mari europene asupra stărei 
de nesuferită din Macedonia și le invită să intervină pen
tru îmbunătățirea siluațiunei de acolo. »N. fr. Presse* 
îșl esprimă îngrijirea ce’i inspiră acâstă nouă campaniă 
începută de presa rusă în contra Turciei, piarulu vie- 
nesă 4ice> G& diplomația rusă totă pe calea cea veche 
merge, fără ca să fi schimbată ceva în acâstă privință 
Skiernexvice seu apropierea ce s’a obținută acolo între 
cele trei imperii.

*
»Times< se ocupă într’ună articulă de Rusia, care 

pune în mișcare tâte mijlâcele, pentru ca să aducă Chiva, 
canatulă din Turchestană, în stare de anarchiă, ca apoi 
sub acestă pretextă să o ocupe. Ună călăteră europână, 
care acum câteva luni a visitată canatulă și a fostă âs- 
pele lui Said-Mahomed-Rehim-Ghan, istorisesce situațiunea 
desperată în care se găsesce acesta. Se scie, că Chiva 
are să plătăscă Rusiei 3% miliâne ruble ca despăgubire 
pentru răsboiulă din 1873, în rate anuale de câte 200,000 
ruble, pe care însă Chiva nu le p6te plăti. Comerciulă 
si industria suntă totală nimicite prin mărfurile rusesc! 
ce inundă canatulă. Dări nu mai potă âmenii plăti, 
căci n’au venituri. »Rușii îmi iau celă din urmă bană, 
dise Canulă, și dâcă va merge lucrulă așa, nu sciu nici 
eu cu ce voiu mai trăi.« Rușii aștâptă din di în di se 
isbucnâscă revolta, ca să ocupe Chiva. Deja de p’acum, 
guvernatorulă rusă din Peter-Alexandrovsk tractâză pe 
Canulă fără nici ună respectă.

DIN DIETA UNGARA.

In ședința dietei de la 2 Decemvre n. desbătându-se 
bugetulă, a vorbită între alții și deputatulă Carolă 
W o 1 f f, care a caracterisată forte bine dominațiunea un- 
gurăscă. Elă dise că îmbunătățirea situațiunei financiare 
s’a obținută cu prețulă decădinței economice. Dările 
fonciare, tarifele căiloră ferate și de apă, dobendile suntă 
mai mari ca în alte părți. Pretutindenea întâlnesce ci
neva în Ungaria fiscalismulă. Fundațiuni de binefacere 
se supună la dări, unele orașe trebue să dea statului 
contribuțiune după dările comunale. Numai în modulă 
acesta statulă a devenită capabilă să facă plățile. Inte
resele datoriei stalului crescă pe di ce merge, așa ca finan
țele mergă spre ruina totală. Lupta pentru' restabilirea 
echilibrului în finanțe, este o luptă de desperare.

Parlamentarismulă în Ungaria e nou și când e vorba 
nici nu esistă; esistă mai multă o dictatură ministerială, 
care desvoltă ună absolutismă mai mare decâtă guver- 
nnlă unui stată absolutistică. In Ungaria maioritatea 
dietei este o creațiune a guvernului. Diferința între lege 
și 'poruncă esistă în Ungaria numai în aparență. Și 
fiindcă totdăuna voința guvernului a-totă-puternică decide, 
ori-ce plângere asupra abusuriloră rămâne fără resultată ; 
chiar autonomia numai în aparență e suferită.

Așa numitulă sistemă parlamentară este împreunată 
în Ungaria cu sarcini mai mari de dări și cu ruina fi
nanciară, pe când în alte părți tocmai neorînduiala fi
nanciară și sarcinile prâ grele ale poporului facă să 
nască parlamentulă modernă. In schimbulă tuturoră sar- 
cineloră guvernulă ungurescă dă o administrațiunea rea, 
o justițiă scumpă și o biurocrațiă lacomă și egoistă. Ar
mata funcționariloră nu ține contă de trebuințele popo
rului, ci caută să se situeze ea bine. Corupțiunea înflo- 
resce, esemplu e poliția din Pesta. Mai rău apoi de

câtă toți suferă nemaghiarii. Dăcă ună func
ționară vrea să înainteze său să înlăture 
aLențiunea dela modulă cum funcționăză, 
atunci descâpereâre unde panslavismă, daco- 
romanismă său germanismă. Curentulă domi
nantă consideră naționalitățile nemagihare 
ca nisce buturugi erat.ice, care trebue înlătu
rate. De aci provine călcarea legii naționa- 
litățiloră, de aci provine maghiarisarea.

Oratorulă primesce bugetulă ca basă a discuțiunii 
speciale, dar nu-șl păte esprima încrederea în guvernulă 
actuală. Și nici nu pâte face acăsta d. Wolff, care 
cunâsce destulă de bine apucăturile schilode ale guver
nului^ ungurescă.

Vorbi apoi deputatulă Grănwald, care se ’nverti 
împrejurulă ideii de stată maghiară, suindă pe d. Tisza 
în slava cerului pentru »marele sale calități,« vorbindă 
despre necesitatea d’a se forma o națiune de stată, în- 
ghițindu-se particularismulă într’o amalgamare internă. 
Ar crede cineva că discursulă d-Iui Grănwuld e în con
tra d-lui Tisza. Nu e așa însă; elă tocmai nu e mulță- 
mită cu măsurile »slabe« ale d-lui Tisza, vrea măsuri 
mai severe, pentru ca idea de stată maghiară să tri- 
umfeze.

Raportulu ministrului ung. de instrucțiune.
Raportulă ală 13-lea ală ministrului de instrucțiune 

din resortulă său este totă atâtă de instructivă, ca și raportu
rile precedente, dice ,P. Lloyd«. De când esistă statulă ungu
rescă, abia acum 17 ani trecu instrucțiuneaungurăscă în mâni 
ungurescl; căci înainte de lupta dela Mohaciu> nu pote 
fi vorba de o ingerință a stalului în instrucțiunea pu
blică și regalulă independentă dela 1848 a avulă o du
rată prâ scurtă și a fostă prâ roșu decâtă ca atunci 
dascalulă ungurescă să fi putută avă importanță parti
culară. Istoria învățământului din Ungaria începe cu 
anulă ală doilea după încoronare, când s’a creată legea 
scolastică, și pe basa acestei legi s’a făcută mai ântâiu 
în anulă 1869 conscripțiunea copiiloră obligați de scălă. 
Atunci se constatară 2,284,741 de copii, cari erau obli
gați să umble la scâlă, așa dâră pe ună chilometru cua- 
drată 8,10; în anulă 1876 mergea pe ună chilometru 
cuadrală numai 7,58, în 1880 numai 7,47, de atunci în 
căce relațiunea eră s’a ridicată, așa că acâstă relațiune 
a ajunsă în 1882 la 7,90, în 1883 la 7,99. Anulă 1883 
a rămasă cu mai multă de 40,000 de copii obligați de 
scălă îndărătulă anului 1869. Decă întrebămă după 
causa fluctuațiunei acesteia memorabile, ajungemă la tris- 
tulă faptă, că mortalitatea cea mare a copiiloră în anii 
șâptedecl și epidemiile, cari au devastată, au causată a- 
cestă regresă ală populațiunii școlare și ne liniștesce, 
că în anulă 1880 se arată relațiuni mai favorabile. Ună 
lucru mai îmbucurătoră aflămă când cercetămă rapor
tulă copiiloră obligați de scălă cătră numărulă celoră ce 
cercetâză scăla. Din cele 2,284,741 copii obligați de 
scălă din 1869 cercetară numai 1,152,115, așa dâră 
50,40%, în 1882 făcea acâstă relațiune 76.64%, în 1883 
făcea 78.34%. Cu tote acestea constatămă, că frecu- 
ența a crescută cu 604,721, cu tâte că copii obligați de 
scâle au scăzută cu 43,000. Și numărulă scăleloră dela 
13,798 s’a urcată la 16,090, prin urmare cu 2292, nu
mărulă odăiloră de scăle dela 16,899 la 22,858, așadâră 
cu 5,859, numărulă învățătoriloră dela 17,792 la 22,994, 
așadâră s’a mărită cu 5192. Chiar nici astădi o jumă

tate de milionă nu cercetâză scăla. Dintre protestanți 
nu cercetâză 12 percente, dintre catolici 15, dintre re
formați 21, dintre unitari 24, dintre israelițl 27, dintre 
greco-orientall 33, dintre greco-catolici 43 de percente. 
Aceste cifre sunt destulă de clare și destulă de elocente 
Crescerea frecuenții dela 1869 la confesiuni se păte numi fărte 
însemnată, ea făcea în 1869 la catolici 56, la greco- 
catolicl 36,4, la greco-orientall 117,3 la reformați 49,5, 
la protestanți 37,7, la unitari 63,1, la Israelițl 129,4 per
cente. Crescerea numai în raportă cu starea de acum 15 
ani se arată favorabilă. Dintre copii cari cerceteză scăla 
în numără de 1,756,836 de abia 80 de percente absol- 
vâză anulă școlară. Apoi dâcă mai luămă în considera- 
țiune, că numai puțini dintre câți au părăsită scăla în 
etatea legală sciu ceti și scrie, apoi că mulți de abia sciu 
câte ceva ceti, atunci lucrulă stă rău cu instrucțiunea.

Instructivă este și conspectulă despre î n t e m e i ă - 
torii scăleloră. Dintre cele 16,040 de scăle erau 
numai 423 scăle de stată,. 1793 comunale, 13,675 con
fesionale și 167 private, 32 scăle ale reuniuniloră. Scâ- 
lele de stată și cele comunale se îmulțescă neîncetată, 
âr cele confesionale scadă. Scălele catolice au scăzută 
din anulă din urmă cu 64, cele greco-catolice cu 20, 
cele protestantice cu 11, cele unitare cu 1; scălele gr. or. 
crescură cu 31, cele reformate cu 51, cele israelite cu 6. 
Numai 13% dintre tâte scălele corăspundă recerințeloră 
legii instruindă amândouă sexurile separată. In 13,978 
de scăle învață băeții cu băetele la ună locă. Scăle se
parate de băețl suntă numai 978, âr de fete 1,134. 
Acestă rău se motivâză cu aceea, că 12,711 comune 
mici nu suntă în stare să țină mai multă de câtă ună 
învățătoră cu o singură odaiă. Doi învățători au 1,946 
comune, trei 596, patru 388, cinci 166, șâse 283. In ge
nere numărulă învățătoriloră este mai mare decâtă ală 
scăleloră, numai la greco-orientall este numărulă scâle- 
loră mai mare decâtă ală învățătoriloră (se pare, că gr. 
or. au învățători, cari propunu în câte două comune).

Dâcă asemânămă numărulă învățătoriloră cu numă- 
rulă copiiloră se vede, că la protestanți vină pe ună în- 
vățătoriu 77 copii, la catolici 118, la Unitari 107, la 
Israelițl 81, la reformați 81, la greco-catolicl 95, la greco- 
orientall 62. Dacă luămă în considerațiune relațiunile 
dascălului din Ungaria aflămă, că dascălii dela scălele de 
stată în genere capătă câte 560.8 fi., âră mediulă la cele
lalte scâle este de 415.9 fl. Dar toți învățătorii ar fi 
buni bucuroși, când ară căpăta salare așa bune. Dar 
cum vedemă de prin concurse acelea suntă miserabile 
așa că porcarulă și văcarulă capătă plată multă mai 
bună decâtă învățătorulă poporului. — Cheltuelile totale 
ale scâleloră poporale ungurescl au fostă în anulă 1883: 
12,186,825 fl., pe când acum 15 ani cifrau: 3,760,000 fl.

Luândă în considerare limba de propunere, esistă 
scâle curată unguresc! cu 48°/0, germane cu 4%, rnmâne 
cu 17%, slovace cu 8%, sârbesc! cu 1%, croate cu 
0.33, rutene cu 1.8 și italiene cu 0.01%,

Curată ungurescl au fostă 100°/0 unitare, 98.1 re
formate, 90.6 d’ale reuniuniloră, 88 de stată, 78.4 pri
vate, 67.8 israelite, 61.9 comunale, 55.9 rom. catolice, 
22.5 protestante, 6.4 gr. catolice, 0.4 gr. neunite. Scâ- 
lele israelite suntă acelea, care urmâză imediată in- 
stituteloră stalului, adecă care se maghiarisâză mai 
repede.

FOILE T ONU.
Din basmele poporale române.

Povestea cu doispredece Smei ș’o miresă furată de ei.
(Urmare și fine).

Ficiorulă mai voiosă încât-va acum, ’și luă <|iua bună 
dela mirâsa sa și plecă spre ostrâvele mării, ca să afle 
scrâfa. Ostenită, prăpădită ca vai de elă de drumulă ălă 
lungă și urîciosă, ajunse la casa unui popă bogată, care 
trăia chiar pe marginea ostrâveloră mării, și se băgă 
slugă la elă.

Popa nu-i dete altceva de lucru, decâtă numai să 
păzâscă oile pe câmpă. Plecândă elă cu oile la pășune 
popa îi spuse și-i dete grijă, ca nu cumva să se apropie 
cu oile de ostrâvele mării, că o fi rău de elu, deârece 
prin acele ostrâve se ține o scrâfă, de care tâtă lumea 
tremură și nimeni nu cuteză să dea prin acelea, dâcă 
vrea să mai aibă viață. Ei dar feciorulă nostru n’ascultă 
și se duse cu oile chiar prin acele ostrâve, pe unde îi 
^isese stăpânu-său să nu se ducă, fiindcă tocmai asta 
vrea și elă, ca să dea de scrâfa aceea. Cum ajunse în 
ostrovă începu să strige câtă îi lua gura:

— Scrâfa ostrâveloră și spaima âmeniloră, vino să 
ne luptămă!

Dar nici n’a apucată să mai strige și a doua âră 
și numai âcă scrâfa măniâsă focă, venea mâncândă pă- 
mântulă. Cum dă de elă, numai hait să și iau la harță. 
Dar ce vreai să c|icl, și unulă și altulă puternici grâsnică. 
Ce socotiț', dâcă se luptară ei cjăulița întrâgă întrnguliță, 
până mi-se ’noptă și nici unulă nici altulă nu se putură dovedi.

Scrâfa, ostenită dela o vreme, dise:
— Când mi-ar dâ mie cineva acu puțină apă, eu 

îndată te-așă sfășiâ în bucățele.

Feciorulă adause:
— Si mie când mi-ar dâ cineva ună cornă de 

prescură și ună pahară de vină, îndată pe locă te-așă 
omorî.

Cu astea se lăsară de luptă și feciorulă plecă cu 
oile acasă. Popa vedândă oile mai sătule ca altă dată, 
întrebă pe sluga cam zîmbindă a rîde:

— Da bine măi hengherule, pe unde ai fostă tu 
adl cu oile, de suntă așa sătule? '

— Ei stăpâne, pe unde să fiu, numai pe aci pe 
ogâră, pe unde mi-ai poruncită, respunse sluga șirâtă.

— Bine, bine! mai adause popa, numai ai de grijă 
ce ți-am spusă. Se nu cumva să te musce șarpe de 
inimă și să te duci prin acele ostrâve, că oile, ce e dreptă, 
s’oră sătura mai bine pe acolo, ca prin ori care altă locă, 
dar apoi nici tu și nici ele nu v’ițl mai întârce îndărătă 
sdraveni.

Dar una 4'cea popa și alta făcea sluga. A doua 
di de diminâță îșl luă bețigașulă și gluga cu merinde și 
se duse cu oile âr prin acele ostrâve și âr începu să 
strige:

— Vino scrâfă, să ne luptămă!...
Dar nici n’a isprăvită bine vorba și scrâfa eră aci. 

Se luară de nou la luptă. Popa însă, ală smeului, se 
temea, că sluga n’o să asculte și o să se ducă prin acele 
ostrâve, de aceea trimise pe fie-sa să mârgă mai câtă 
colea în urma lui, dar fără să-o vadă sluga.

După ce se hârțoiră și în diua asta până sâra, 
scrâfa ostenită începu să câră apă, âr sluga prescură și 
vină ca și în diua dintâiu. Fata popii a aurită bine ce 
au cerută amândoi și ducându-se acasă i-a spusă tată- 
său tâtă întâmplarea.

A treia cji er se duse cu oile prin acele ostrâve și 
se luară âr la hârțoială. Popa trimise fata și în c|iua 

asta, dar îi dete și ună cornă de prescură și ună pa
hară de vină cu scopă, ca, când o cere sluga prescură și 
vină, ea îndată să alerge și să-i dea.

După-ce se osteniră ei și adl de luptă, fără a se 
supune vre-unu, scrâfa ceru ârăși apă și sluga cornulă 
de prescură și paharulă de vină. Fata popii mai de 
câtă colea îndată sare iute și îi dă slugii cornulă de pres
cură și paharulă de vină. Sluga mâncă prescura și bea 
vinulă și când se luară din nou la socotâlă, o și omorî 
pe scrâfa. Apoi o spintecă și găsi epurele, spintecă epu
rele și găsi prepelița, pe care o luă și o băgă în busu- 
nară sucindu-i puțină gâtulă, și plecă apoi cu oile acasă.

După-ce află popa de întâmplarea asia, elă vru 
să-i dea slugii pe fie-sa de nevastă. Ei, dar feciorulă 
nostru, după cum scimă, avea altă gândă, de aceea nici 
nu vru să mai rămâiă slugă la popa. După-ce îlă cinsti 
popa, — cu ce nu șciu, — elă îșl ia <|iua bună de la 
popa și porni plină de voiă bună cătră casa smeului. 
Cum se apropiă de ea începu să strige pe uliță:

— Haideți la lâcurl de totă felulă! Haideți la lâ- 
curi de totă felulă!

Smeulă cum aude, îndată trimite să-lă cheme în 
casă, că de când îi sucise feciorulă gâtulă prepeliții, 
smeulă se bolnăvise rău.

Acu îi dăduse de hacă și lui. Feciorulă și veni și, 
după-ce smeulă se lăsă să-lă lecuiască, feciorulă ia nu
mai ună pieptene mare, nu dâră de ăst ea de capă, ci 
șciți de ălea de lână cu dinții de feră și lungi mai bine 
de o palmă de omă și începu a pieptănă pe smeu pe 
spinare, desucindă cu cealaltă mână gâtulă prepeliții din 
busunară; smeulă răbdă că n’avea ce face. Pe urmă 
îlă întrebă feciorulă pe smeu, că după pieptănătura asta 
nu se simte ceva mai bine? Smeulă îi spune că încolo 
i-a trecută, numai îlă cam dâre spinarea de peptănatulă



SOIRILE DILEL
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Ministeriulă ungurescă de agricultură, industria și 
comerț ă a permisii importarea cărnei de porcii din Ro
mânia, pe lângă presentarea unui certificată sanitară.

—0—
Se scie că ministrulă Trefort interzisese Jidoviloră 

scâlele neauforisate. Cu tâte acestea, se vede că mai 
esistă astfelă de scâle, căci trei proprietari de acestea, 
celă din Răcașă, Tâkol și Mogyorod au fostă condamnați 
la amendă de câte 50 fl. și scâlele imediată s’au închisă.

—0—
Ciangăii din Gyorok se află în cea mai mare mi- 

seriă. Cele 95 case ce s’au restabilită pentru ei au fă
cută mușchi pe păreți din causa umeZelii. De lucru n’au, 
copii suntă sdrențosl, mulțl numai în cămăși umblă pe 
frigulă acesta. In Aradă s’a constituită ună comitetă 
pentru ajutorarea loră.

—0—
Direcțiunea «Reuniunei Ceangăiloră» a ținută în 

Pesta o ședință sub președința lui Paulă Somssich. După 
cum spună foile din Pesta, reuniunea Ceangăiloră este o 
reuniune sprijinitdre a Maghiariloră din streinătate, mai cu 
sâmă a celoră din România, o reuniune care posede acolo 
chiar cassa și scâlele misiunei. Ministrulă președinte se 
interesâză forte viu de acâstă afacere, căci în acea 
ședință s’a cetită o scrisâre a sa asupra reuniuniloră 
maghiare din Bucuresci. Curatorulă supremă ală refor- 
mațiloră ardeleni trimesese date despre referințele reli- 
giâse și școlare ale Maghiariloră reformați, cari trăescă 
în România. Comunitatea maghiară din Bucuresci, care 
numără 20,000 suflete, ar fi să se sprijinăscă cu 200 fl., 
scâla din Ploescl cu 300 fl., comunitatea din Pitesc! cu 
200 fl. Cassa missiunei a avută 1609 fl. venită și 1660 
fl. cheltuell. Ajutâre a dată direcțiunea reuniunei Cean
găiloră 900 fl. S’a primită o propunere a lui Kerka- 
polyi, ca să se editeze cărți de învățată și de cetită pentru 
scâlele misiunei. După datele presentate de președintele 
«Societății S(. Ladislau,’ episcopulă Dr. Schlauch, asupra 
referințeloră Maghiariloră catolici din România, ar fi ne
cesari 400 fl.

Pănă unde merge șovinismulă! Ceangăii din Unga
ria moră de fâme și de îngheță, și șoviniștii trimită cu 
miile bani pentru Ceangăii din România.

—0—
Declarațiunea făcută în favârea lui Gârgei, care a 

capitulată la Șiria, n’a fostă aprobată de toți Ungurii. 
La 24 1. t. în Steinamanger a fostă o demonstrațiune în 
contra lui Gorgei, la care au luată parte mai multe sute 
de persâne, parte mare honvezi dela 48. In mijloculă 
pieții au făcută ună focă mare și au arsă trei exem
plare din acelă numără ală lui «Nemzet,» în care se ti
părise declarațiunea pentru rehabilitarea lui Gorgei. Ce
nușa hârtiei arse s’a aruncată în vănlă și mulțimea a 
strigată: .Eljen Kossuth! Pereat Gorgei!< însuși Kossuth 
ar fi, se 4lce, în contra rehabilitării lui Gorgei.

—0—
»Voința națională* scrie: «Din inițiativa d-lui mi

nistru de răsboiu generală Fălcoianu s’a înființată în Pa- 
risă ună institută pentru oficerii elevi ai scâlei politech- 
nice, în scopă ca aceștia să pâtă urmâ cursurile grafice, 
pe cari ca esterni nu le potă urmâ în scâla politechnică. 
Pelângă oficerl, mai au voie a urmâ și ceilalți tineri ro
mâni elevi ai aceleiași scâle. «

—0—
.Românulă» consideră ca probabilă următârea com- 

ălă multă. După-ce se vindecă deplină smeulă, rugă pe 
fecioră să-i rămâiă de aci înainte la elă ca doftoră de 
casă. Feciorulă se învoi pe cătă-va vreme, că din altele 
nu se temea de nimică, că puterea smeului era în bu- 
sunarulă lui.

Intr’o Zi, ce le veni lorO, feciorulă și smeulă ple
cară la preumblare pe ună munte înaltă. Din vârfulă 
acestui munte se putea vedea tocmai în curtea împără- 
tăscă, de unde furase smeulă mirăsa. Uitându-se amân
doi cătră curtea împărătâscă smeulă Zise:

— VeZI doftore, că așa îi Z'cea smeulă acum, 
din cuitea aceea mare amă amețită eu odată o nuntă 
întrâgă și pe urmă i-amă furată mirelui mirăsa de 
lângă elă.

Aci bine să se scie, că smeului nici prin capă nu’i 
plesnia, că doftorulă lui este chiar mirele dela nunta 
aceea și ăla care a omorîtă pe cei unspreZece soți 
ai săi.

Feciorulă meu auZindă asta, îi veni năcazulă și 
mai rău și ne mai putându-se stăpâni, ca să mai cruțe 
viața smeului, băgă mâna în buzunară și suci de totă 
gâtulă prepeliță. Cum măre prepelița, smeulă încă ples- 
nesce îndată. Feciorulă se intârce la casa smeului, îșl 
ia mirăsa și plecă acasă în pace și voiosă.

Și după cum auZă din lume, ci-că ar fi mai tră- 
indă și acum, dăcă nu voră fi murită.

Incălecaiu p’o șea,
Și vă spuseiu așa;
Și mâncaiu mătrăgună, 
Și vă spuseiu o minciună.

Povestită de X. Daria.
--------O--------

Brașovă, 28 Noemvre a- c.
(Hamalii *) din Brașovil și pasivitatea în ajacerile 

comunale). Legea nouă pentru meserii adusă de dieta 
Ungariei s’a întinsă câtă se pâte de departe, așa încâtă 
prevede într’ună paragrafă, că și hamalii sunt mese
riași și ei trebuescă >regulați». Scimă că ministrulă a 
trimisă pentru tâte orașele din Ungaria și Transilvania 
ună proiectă de Stătută, după care trebue să se reguleze 
feliuriții meseriași și în urmă și hamalii. Representanța 
comunală a Brașovului, în septămâna trecută în 24 Nov. 
a. c. desbătendă felurite statute, a pertractată după, in
strucțiune și statutele pentru hamali și i-a regulată.

Tocmai acâstă regulare, când hamalii nu au ce să mai 
ducă în spate, nici cu ce să trăiască, trebue să ne surprindă. 
Pe câtă timpăîn Brașovă era comerciulă în flore, o mai putâu 
duce hamalii dintr’o Zi într’alta. AstăZi se plângă amară că nu 
mai au o ocupațiune și nu sciu cu ce să se mai nutrâscă.

Și tocmai acum le veni peste capă memorata re
gulare. Fie-care hamală (Trăger) e declarată de mese- 
riașă și trebue pentru profesiunea sa să câră dela ma
gistrată, ca diregăloriă pentru meserii concesiune și să 
plătăscă 2 fl. v. a. Mai are fie-care să pună cauțiune 
10 fl., pentru ca, dăcă va perde ceva din ceea ce ducă, 
să se pâtă despăgubi proprietarulă. fntrebămă: în câtă 
timpă pâte să-și câștige ună hamală 10 fl. și de unde 
să-i ia, ca să-i depună? Mai încolo hamalii voră fi nu- 
merisațl și dațl în săma Poliției, care are a-i constrînge 
să păzâscă statutele, cari cuprindă mai mulțl paragraf!. 
Unulă din aceștia prevede competența loră, adecă : pentru 
trimise în lăuntrulă Cetății ori unde: trei crucerl. Pănă 
acum benevolă primâu ei cinci și Zece crucerl; pentru 
trimise în Suburbii s’a regulată competința loră de cinci 
crucerl. Pănă acum căpătau 10 și 15 cr. căci subur
biile se întindă ună chilometru și mai bine. Pentru po
vară pănă la 10 chilo în Cetate și suburbii 15*cr. și 
pentru povară pănă la 20 chilo 20 cr., pentru trimise 
pănă la Derste 30 cr., și așa mai încolo Ii s’au regulată 
competințele fârte reduse și s’a regulată așa, ca poliția 
să-i silâscă să mârgă, său să ducă ceea ce pretindă ce
tățenii. Tot asemenea sunt prevăZute și pedepsele, decă 
ei nu voră ascultă său voră abusa preste tacsele din ta
rifă. In privința acâsta s’a constatată la comunitate și 
constatămă noi aci spre onârea acestoră Români, 
că ei ca ducători pănă aZI au dată doveZl de 
morală, pentrucă nici ună casă de abatere său de 
necredință ori de înșelăciune nu se scie, ci ceea ce s’a 
încredințată loră, fie câtă de prețiosă, a fostă sigură.

Dâr ei după lege trebue pe viitoră să depună cau
țiune. Lângă acestea ei trecă acum din lucrători de 41, 
cari nu plătescă dare, în rangulă meseriașiloră și voră 
plăti și dare. La acestă împrejurare se potrivesce pro- 
verbulă: «Când voră Ciobanii în strungă și pe țapi potă 
să-i mulgă, dâr in locă de lapte, sânge dela dânșii ei voră 
strânge.1

Ce să facă acum acei sărmani âmenl, cari și acum 
abia potă trăi după neînsemnatulă loră câștigă? Din par- 
te’mi dau răspunsă scurtă, adecă: Cari potă să-și ia con
cesiune, să și-o ia, eră cari nu potă, să nu cumva să între 
în esploatația vre-unui jidovă său creștină jidovită, căci 
e prevăZută, că păte cineva să-și angageze asemenea 
âmenl și elă să depună cauțiunea și va luâ tacsele, âră 
elă cu âmenii se va învoi cum îi va pute angagiâ. — 

Astfelă hamalii potă rămânea ca lucrători de Zi nenu- 
merisațl, cum au fostă pănă acum, și potă lucra unde au 
lucrată. Nu voră pută însă sta acolo unde va designâ 
poliția să stea cei numerizațl și pâte că voră fi folosiți

*) Hamali se numescâ âmenii, cart pârtă povară pe spate 
pentru plată.

binațiune ministerială: d. I. C. Brătianu la răsboiu; d. 
generală Fălcoianu la lucrări publice; d. Cârpă la esterne ; 
d. Chițu la interne; d. Maiorescu la culte și instrucțiune.

—0—
Marea Loge națională română a aclamată ca Mare 

Maestru de onăre ală său pre A. S. regală principele 
Albert de Walles, protectorulă Masoneriei englese, — scrie 
«Imparțialulă».

—0—
Comisiunea ministeriului instrucțiunei publice din 

Grecia, care se ocupă cu supravegherea cărțiloră, a gă
sită cu cale să isgonâscă din gramaticele francese ver- 
bulă aimer (a iubi). Nu e convenabilă, Zice comisiunea, 
ca copii, și mai alesă fetele, să conjuge mai ântâiu acestă 
verbă.

—0—
După cum spune »La Patrie* din Parisă, prințesa 

Dolgoruki, văduva împăratului Alexandru II, are de gândă 
să se mărite după cornițele di Avarna, fostă prim-se- 
cretară ală ambasadei italiane.

—0-r
Ministrulă francesă Ferry a dată o circulară cătră 

toți ambasadorii, ca să facă cunoscută puteriloră, că co- 
lera s’a stinsă cu totulă în Francia.

de publică mai multă cei regulați. Au Z’s^ un’i diutre 
membri comunității, că toți hamalii să formeze o asociațiune 
între ei și acâsta să depună cauțiunea, dâr la asociați
une totă ei trebue să depună banii, și de unde? Noi 
credemă că legiuitorulă a avută în vedere nu pe lucră
torii de Z>; ci pe cei vr’o Zece hamali dela gară, pre cei 
vr’o 8 dela hotele și dela poștă și pre cei vr’o 30, cari 
transportă bucate din târgă. Aceștia ar fi să-șl ia con
cesiune și să depună cauțiunea, âr ceilalți o sută și mai 
bine, cari ajută parte pe la bâlte parte pe la meseriași, 
nu cadă în cadrulă celoră de mai susă, pentru că ei 
suntă lucratori de Zb li seplătescepetimpă, dâr nu pe bu
cată și povară. In urmă le dămă sfatulă acestoră Omeni 
năcăjiți, ca după ce legea supune pe hamali unoră înda
toriri așa de rigurăse în nisce împrejurări așa de grele, 
să caute a-și aflâ o muncă statornică, âr pe fii loră cu 
ori ce preță să-i învețe vre-o meseriă.

____ O____  Va urmă).
i

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. tranz.»)

Clușiu, 5 Decemvre. — Societatea literară 
,,Iulia“ a atudențiloru universitari români a foștii 
desfiiințată de cătră primarii din ordinulii minis
trului de interne din causa lucrăriloră sale po
litice (?)

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

DIVERSE.

Armata pcriugesă. — »Gazeta oficială» din Lisa
bona publică, cu privire la reorganisarea militară, efec- 
tivulă totală ală armatei portugeze pe picioră de răs- 
boiă. Acestă efectivă va fi de 120,000 Omeni. Statulă 
maioră este compusă: de ună mareșală generală, care 
este regele don Luis, de doi mareșali de armată, 9 ge
nerali de divizie, 24 generali de brigadă. Cadrulă cor
pului stalului maioră se compune din 6 coloneii, 6 loco- 
tenențl-colonell și 36 oficeri de diferite grade; acela ală 
geniului se compune din 10 coloneii și 102 alțl oficerl. 
Numărulă regimenteloră de infanterie este de 36, dintre 
cari 72 batal, de vânători, avândă ună efectivă de99,504 
âmenl. Regimentele au 3 bataliâne de câte 4 companii 
fie-care. Cavaleria se va compune din 10 regimente de 
ună efectivă totală de 6,770 âmenl și 5,800 cai. Efec- 
tivulă artileriei va fi de 10.175 âmenl și 264 tunuri de 
campaniă împărțită astfelă: 3 regimente de artileriă mon
tată, 1 regimentă de artileriă de munte, 2 regimente 
de artileriă de întăriri. Trupele geniului formâză 1 re
gimentă de 2.052 âmenl, în care se cuprinde și serviciile 
telegrafiștiloră de campaniă și lucrătorii drumului de feră. 
Aici nu este vorba de câtă de armata de uscată conti
nentală ; posesiunile de peste mare au o armată specială 
întreținută cu propriele loră bugete. Sistemulă recrutării 
nu s’a modificată. S’a creată o nouă instituțiune: aceea 
a »comisariloru de poliție ai armatei.»

*

Cum raționâză Săcuîulă. — Despre Sâcuii noștri 
se vorbescă fârte .multe anecdote interesante și caracte
ristice. Omulă ar crede, că acelea sunt numai nisce 
invențiunl, dară apoi cele mai multe se basâză pe fapte 
reale, după cum ne arată următârea istoriâră caracteris
tică, care s’a întâmplată nu de multă în inima Sâcuiloră. 
Ună Sâcuiu era condamnată la patru Zile de închisâre. 
Ce se gândesce Sâcuiulă nostru: dâcă unulă trebue să 
șâZă patru Zile, atunci doi pâte face și așa, că voră ședâ 
doi inși două Zile- In modulă acestă argumentă ună 
Săcuiu nătângă, pe care ilă condamnase judecătoria de 
plasă la patru Zile închisâre, pentru vătămare de onâre. 
Omulă acesta voia se șâZă numai două Zile la închisâre 
și și atuucl să nu fie singură ca să i-se urască. In sco- 
pulă acesta aduse și pe frate-său la Covasna, și desvoltâ 
înaintea judecătorului planulă său. Judecătorulu îndată 
luă codicile penală în mână și răsfoindu’lă dela începută 
pănă la sfirșită, nu putu aflâ nici ună paragrafă, care să 
admită o transacțiune, ca se șâZă doi inși în companiă 
și așa condamnatulă să-și facă pedâpsa numai pe ju
mătate. Astfelă judecătorulă cu părere de reu nu putu 
accepta planulă săcuiului celă minunată. In modulă acesta 
Săcuiului nu-i rămase alta decâtă să-sl facă singură ares- 
tulă de patru Zile. Se înțelege de sine că în urma aces
tora fratele celă bună și geherosă se duse acasă tristă 
și supărată, că nu putu ajutâ pe frate-său.

Logodnă- — Ni se comunică din Clușă că d S a n- 
dru Cheseli Dragomiră ’și-a încredințată de viitâre 
soțiă pe d-șâra Camilla de Pappă,

Editoră: Iacobă Mureșianu. 
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu



Cursulu la bursa de Viena 
din 4 Decemvre st, n. 1884.

Bursa de Bucuresci.
Rentă de aură ungară6°/0 123.75
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.05
Imprumutulfl căilorQ ferate 

ungare.......................... 144.75
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de os tu ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.10

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostu ung. 
(3-a emisiune) .... 106.—

Bonuri rurale ungare . . 100.80
Bonuri cu cl. de sortare 100.25
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt...............................100.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.25
Bonuri rurale transilvane 101.—

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

vină ung..........................98.30
Imprumutulfl cu premiu

ung................................... 119.85
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.80 
Renta de hărtiă austriacă 82.90 
Renta de arg. austr. . . 82.90
Renta de aură austr. . . 104.35 
Losurile din 1860 . . . 136 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 871 —
Act. băncel de credită ung. 309.75 
Act. băncel de credită austr. 306.30 
Argintulu —. — GalbinI

împărătesc!................. 5.77
Napoleon-d'orI.................. 9.74J/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.15 
Londra 10 Livres sterlinge 123.15

Cota oficială dela 21 Noemvre st. v, 1884.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . . — —
Renta rom. amort. (5°/0) . . — —

» convert.. (6%) • • — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 81.85 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . — —

* l> » (5°/o) • — —
» » urban (7%) . . — —
» » » (6°/o) • • — —
> » > (5%) • • — —

Banca națională a României — 1266
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 311

< » > Națională . . — —
Aură.................................... — 12-35’/
Bancnote austriace contra aură 2 05 2.07

Cursulu pieței Brașovă
din 5 Decemvre st. p. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.60 VAnd. 8.65
Argint românesc . . . . ... 855 . 8.60
Napoleon-d’orI................. . . • 9.70 . 9.72
Lire turcesc!..................... . . » 10.96 > 11.—
Imperiali......................... . . > 9.96 » 9.98
Galbeni............................. . . » 5.70 . 5.72
Scrisurile fonc. »Albina» . . . 100— > 101.50
Ruble RusescI................. . . > 125Va » 126.—
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
XX silvaniei“ se potu cumpSra în tutunge- 
"^ria lui Oross (în casa prefecturei.)

dela 1 Aprile c.?

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitti prețuit! abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe unii arul înainte de l-a Aprile a. c.? sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcattl 

care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Extract» «le Malz a lui 
loanfi BfofT „<HCSuii<lbeits- 

bier.44 0 sticlă 60 cr.

r-VL..-..

Primele veritabile bombăne de Malzextract de pieptu pentru 
desfacerea flegmei ale lui Ioană Hoff sunt în hârtiă albastră. 

Preparatele do Malz ale lui Ioană Hoff suntă în 400 de lazarete și instituite de vindecare 
introduse, de unde vină dilnică raporturi, diplome de furnisoră de curte a coloră inai mulțl 
suverani din Europa, 27,000 deposito de vendaro în tote părțile lumei, unu milionu do ra
porturi de mulțămită și lecuire din tote clasolo societății, prin cari se recunosce escelentulă 

lord cfectă de lecuire.

Extracții «Ic Malz concen
trații a lui IfolF. 0 sticlă 1 fl.

12 cr. 0 sticlă mică 70 cr.

pentru vindecarea bolei de peptu, de plumânl, afecțiuni cataralice, 
slăbiciune de digestiune și de nervi, anemia și slăbire, pentru 6meni 
slabi de constituția și reconvalescenți, suntfi o îmbucurătbre garanția 
pentru ori ce suferindă și învinge speranța lui într’o apropiată le

cuire prin întrebuințarea unorti preparate așa de probate.

Societatea comercialii română Bassarabianu Calfoglu & Comp. 
BULETIN©

BRĂILA 20 Noemvre 1884.

Ven^etoră Cumperetorîl Felulă Kilo Libre Prețultt Notițe

G. Ilaracopo M. Cohen Grâu 530 56- 58 Caică
N. P. Politis & C-ie d-to > 170 571/4 59 75 >

Dem. Dimitriadi Kirschen » 750 56V4 62 75 >
A. Emberico d-to » 140 57’/4 66 — »

I. Catzica d-to » 120 56— 59 —
d-to d-to > 175 58— 66 75

S. Dobrescu L. Mendl & C-ie Orză 520 44— 36 50 Magasie
d-to d-to > 310 43— 35 50 »

d-to d-to > 170 41— 33 50 >
W. P..... su d-to > 300 41’/* 34 25 >

d-to d-to > 350 42— 34 50 >
d-to d-to 300 423/, 35 75 >

O. Silberstein d-to 1000 fr.7Va sub Iibră »
Nicolau S. Block Porumbă 250 61— 56 — »

d-to d-to » 180 60- 55 — »
G. Grosovich G. Mendl > 420 57— 54 25 Șlepp

S. Block M. Schmierer & C-ie Secară 400 651/4 57 75 Caică
Sechiari Freres C-ie d-to > 800 54— 56 — Șlepp

Joliaun SIolF’s
Brustmalzextrakt-Bonbons 

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

.Joliaun Sîoff ’ s
Malzgesundheits-Chocolade.

V2 Kilo I. fl. 2.40 cr. II. fl. 1.60 III. fl. 1
1/i Kilo I. fl. 1.30 cr. II. 90 cr. III. 60 cr.

I0AWU HOFF
inventatorulă și fabricatorulă preparateloră de Malz, c. r. furnisoră de curte 

a celoră mai mulțl suverani din Europa etc.
Wien, Stadt, Grabeu, IBrauiuerstrasse Nr. 8.

Terguld Mureșului 20 Noemvre 1877.
On. D. După ce am întrebuințată eu însumi vindecătărele preparate ale 

D-v6stră de Malzextract, cu ună succesă strălucită și avendă acum intențiunea 
a le întrebuința la altulă, vă rogă pentru espedarea grabnică (urmeză comanda) 
cu rembursă. Cu stimă

Reiner Schwarz, căpitanii c. r. în reg. 62.

On.
Chocoladă I.

D.
a

Ve rogă să’ml trimiteți cu rembursă 2Va 
D-v6stră, contra unei suferințe cerbicdse de 

Cu stimă Contesa

Gherla, 22 Februarie 1878. 
kilo din escelenta 
stomacă.
Bertha Wass.

Casteluld Ozd, la Maros-Ludos, 17
Binevoiți a’mî trimite cu poșta ce vine prinD.

■

i
L-

Octomvre 1883. 
rembursă 3 flacdne 

din probatulă D-v6stră Malzextract concentrată, împreună cu 2 tocuri de Malz- 
extract-Bonbons. Baronesa Ilangwitz, călugăriță.

Castelulă Ozd la Maros-Ludos.

On.

Raportu medicalii.
D. Dr. I. Stutz, medică c. r. la Curte în Castelulă de vară Schonbrunnn, 

dice: »Efectulă acestei gustose Bere de Malzextract a lui I. Hoff, pote fi pentru 
sănătatea corpului omenescă numai favorabilă, și adecă pentru substanțele ei. 
O recomandă ipentru bole nimerite și mai alesă pentru reconvalescențl.

<50 mari decoratiuni
înființată 1847, în Viena și Budapesta dela 1861.

Deposfite în Brașovă: Demeter Eremias, Bucuresci: F. Bruss, J. 
G. Rissdorfer, R. Schmetau farmaciști, G. Rietz, Martinovics, Ploiesci: N. Pe- 
trescu et C-nie, Bistrița: Cari Nussbăcher, Dees: Fr. Nik, Deva: G. Isse- 
kuti, Sibiu: C. Bugarsky, Alba-Iulia: I. Frolich, S. Mihellyes, Clușiu: 
I. B. Misselbacher farmaciă, Tergulă Mureșului: M. Bucher, C. Hutflesz, 
Mediașă: C. Buckneră, Ai udă: Ioană Winkler, Sighisoră: I. B. Missel
bacher sen. I. B. Teuch. Odorheiu s6cuescă: Solymossy farmacist. Sepsi 
Szt. Gyorgy: Fr. Barabas farm., Turda: I. Timbus și fiu.

Mersuift trenurilor^
pe linia Predealit-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

JPredealîi-Budapesta JSudapesta- Predealu

Trentt Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenă
accelerat do omnibua de omnibiiB acceleratperaâne persone persâne

■Bucuresci 7.15 — — — Viena 8.25 8.35
—

3.30 8.00
Predealu 1.09 — ’-- 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișd 1.33 — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă \ 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
r eldiora 2.44 7.09 6.28 l 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7,07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Vâsârhely 4.40 9.59 —
Homorodfi 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sigliișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copșa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciuneltt — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —
Teiusu 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințultt de susfl — 3.12 5.10 ’ ( 9.23 6.00 7.18
Uiâra — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirișă 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

10.08 5 59 9.18 Vințultt de sush 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudtl 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușă 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 CrăciunelQ 1.44 12.03 —
Aghiriștt — 7.25 9.35 Blașfi 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedintt 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 MediașO 3.27 2.24 11.07
Bucia .— 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vârad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24

1.49 11.04 4.06 Feldidra 8.41 9.20 2.44Oradia-mare ( 1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 Diasovu 3 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timiști — 6.57 4.03
Buda-peata 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 Bucuresci — — 10.25

Nota: Orele de aopte siintă cele dintre liniile grâse'

Tipografia ALEXI, Brașovu.


