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Cestiunea Universității române.
II.

Brașovu, 24 Decemvre.
„Gestiunea instrucțiunii poporale stă în 

„strînsă legătură cu cestiunea Universității; una 
„fără de cealaltă nu se p6te deslegâ.“

Cuvintele acestea, rostite de cătră actualuliî 
ministru-președinte ungurescii, pe când era încă 
șefă ală oposițiunei maghiare în camera deputa- 
țiloră din Peșta, la 16 Februariu 1871, cuprindă 
unu programă întregu; ele ne arată ce trebue 
să facemu, dăcă voimu să ne asigurămii desvol- 
tarea ndstră națională românăscă și ne desvă- 
lescu tot-odată presentulti celu hidosu și ame
nințător u.

Când partida Diakiană a închisă porțile 
universității pentru limbile nemaghiare; când a 
declarată în poreclita lege „despre egala îndrep
tățire a naționalitățiloru,“ că la universitate limba 
de propunere pdte fi numai și numai limba ma
ghiară: atunci ori și ce omu cu minte și revă- 
dătonl din senulu națiunei ndstre trebuia să scie, 
că pentru Maghiarii dela putere cestiunea instruc
țiunii poporale române nu mai esista decâtu în 
sensu negativă, adecă cu o stare de lucruri, a 
căreia totală delăturare eia dependentă dela timpă 
și dela puterea factoriloru domnitori.

Legea din 1879 pentru introducerea limbei 
maghiare în scălele poporale ale nemaghiariloru 
și legea din 1882 pentru maghiarisarea succe
sivă a scdleloru secundare nu sunt decâtu urma
rea logică a principiului odată stabilită, că uni
versitățile nu potă fi decâtă numai cu limbă și 
cu spirită maghiară. Dăcă în acestă stată nu 
se admite nici într’ună chipă o instruțiune mai 
înaltă română, atunci instrucțiunea ndstră popo
rală nu mai are nici ună razîmă, ea încâtă de 
a mai fi o stare de dreptă și de progresă și este 
numai o stare de faptă mereu amenințată și im- 
pedecată și prin urmare cu necessitate regresantă.

Românii dela 1848 avău să se lupte încă 
cu iobăgia; cu t6te astea, când a sunată ora li
bertății, ei nu s’au gândită numai de a rupe lan
țurile ce’i apăsau, ci s’au gândită și la mijldcele 
de traiu națională, după ce voră deveni liberi 
de jugulă servituții. Ei și-au <Jisă: o națiune 
fără de limbă și cultură națională nu pdte trăi; 
er cult’ *’ poporă este condițiunată și ga-

cjămintele lui de sciință și de 
'. cerută înainte de tdte pentru 
varea națională a Româniloru 

Universități române.
, temeinică dovadă, că Românii dela 

înțelesă că era neapărată de lipsă ca 
să ne redicămă pentru apărarea instrucțiunei ro- 
mânescl o fortărăță puternică, este însăși purta
rea adversariloră noștri politici.

După ce la 1868 au dărîmată t6te întări- 
turile ndstre passagere de drepturi politice, ce ni 
le ridicasemă în anii premergători, și ca să’și 
asigure isbânda,au construită la 1872 înClușiu, 
fosta capitală a marelui principată ală Transil
vaniei, o formidabilă redută în contra ndstră: 
actuala Universitate maghiară.

' Ințeles-au Românii dela 1872 pe deplină 
gravitatea acestui evenimentă ? Ne mângăiămă 
cu credința, că au înțeles’o. Dăr fie că erau

surprinși de grdznicele lovituri, ce au urmată una 
după alta asupra capului loră într’ună timpă 
atâtă de scurtă, fie că ei înșiși, desbinați în pă
rerile loră, nu’și putău da sămă de ajunsă de 
ceea ce se petrecea, destnj.ă că istoria va scrie 
odată, spre marea mirare a urmașiloră noștri, că 
nu s’a făcută o mișcare de protestare energică și 
fățișă între Români la înființarea universității es- 
clusivă maghiare din Clușiu. Unulă dintre de
putății români bănățeni, cari se aflau în dietă, 
a interpelată pe guvernă, că în ce modă soco- 
tesce a respectă la acea universitate limba celei 
mai mari părți a poporațiunei Transilvaniei a 
națiunei române? Ear comitetulă Associațiunei 
române transilvane a așternutu ministeriului de 
culte și de instrucțiune o representațiune, în care 
cerea, ca la amintita universitate „sS se redice 
catedre paritetice pentru propunerea studiiloră și 
în limba română. “

Atâta a fostă totă. Ministrulă de instrucți
une de atunci Pauler răspunsese: că pentru den- 
sulă în ce privesce universitatea din Clușiu, 
suntă decidători numai §-ii 18 și 19 ai articulului 
de lege 44 din 1868 (legea de naționalitate), cari 
nu’lă obligă a luă în considerare limba română.

Nu mai putea fi prin urmare vorbă de con
cesiuni pentru limba română, ci numai de con
cesiuni în favdrea limbei maghiare. Legea era 
pe partea ministrului și a dietei.

In acăstă tristă epocă parte mare dintre Ro
mânii ardeleni, cari nu s’au mulțumită numai cu 
decretarea politicei de resistență passivă, au con
tribuită pentru înființarea unei Academii române 
de drepturi. Ei au declarată prin acăsta de 
faptă, că națiunea română nu pdte renunța la 
postulatului său cardinală dela 1848. fără de a 
renunța la însăși viața sa, la limba și la cultura 
sa națională.

Odată ajunși așa departe, adversariii noștri 
politici au lucrată și lucră neîntreruptă din răs
puteri spre a săvârși opera începută a nimicirei 
învățământului Nemaghiariloră și a strînsei lui 
legături cu instrucțiunea academică maghiară.

In ac Asta stăruință de distrugere și de ni
velare spre a creâ o unitate imaginară maghiară, 
adversarii noștri au fostă nu numai odată între- 
rupți de glasulă postulateloră națiuniloră des- 
moștenite. Insă la tdte cererile ndstre de a ni 
se dâ mijldce pentru o cultură mai înaltă ei ne 
răspundă: Nu suntă destule scoli și universități 
unguresc!? N’aveți decâtă să ve trămiteți copii 
la ele!

Dura necesitate a adusă o mulțime de ti
neri români și la universitățile maghiare, înfiin
țate și susținute din veniturile statului, la care 
contribuimă cu toții.

Și ce au trebuită ei să esperieze acolo? Mai 
în anii dintâiu au fostă tolerați, mai târziu au 
fostă declarați de străini și pe urmă au fostă 
batjocurițl și huiduițl în modulă celă mai bru
tală.

Cundscemă căușele acestei tractărl. Tinerii 
noștri visitâză universitățile maghiare numai spre 
a’șl câștigă învățătură, âr nu de a se face Ma
ghiari. Faptulă acesta însă nu este compatibilă 
cu scopulă universitățiloră maghiare.

Deodată n’a mai fostă destulă, ca fiii de 
Română să învețe limba maghiară, ci să cere

dela ei ca să se desbrace de sentimentele loră 
românescl și s’adopteze sentimente maghiare’

Se cere prin urmare dela tinerimea ndstră 
ca să-și smulgă inima din peptă, o imposibilitate 
vădită. Și acâstă nedrâptă și neumană pretensiune 
nu însâmnă adi nimică mai multă nici mai pu
țină, decâtă că Românului nici la universitatea 
maghiară nu’i mai este ertată a se cultivă.

In aceste critice împrejurări, cestiunea creării 
unei universități române încâtă de a fi numai 
o cestiune literară - politică și devine o cestiune 
de înaltă ordine socială, o cestiune a libertății poporu
lui română în acestă stată, o eminentă cestiune des
pre împărtășirea numerosului poporă română din 
Transilvania, Bănată și Țâra ungurâscă la civili- 
sațiunea europână.

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

Vorbirea <le anulu nou a d-lui Tisza..
In <|iua de anulă nou, ală călindarului gre

goriană, membrii partidei liberale au mersă la 
d-lă Tisza sâ-lă felicite. După ce vorbi corni
țele Csaky în numele partidei, răspunse d-lă 
Tisza:

In introducerea discursului său d-lă Tisza accen- 
tuăză, că-i servesce spre deosebită plăcere, că vorbitorulă 
maiorității este cornițele Ladislau Gsaky, care este viulă 
semnă ală legăturei dintre partida liberală de odinidră și cea 
de astăzi; a acelei partide liberale, a căreia țintă n’a fostă 
alta decâtă a partidei de astăzi, adecă întemierea statu
lui ugnară și întărirea lui, ridicarea lui în șirulă stateloră 
de cultură apusene, pe o trgptă de cultură mai înaltă 
și desvoltarea lui în direcțiunea liberală. Pdte că nu 
mg înșelă dâcă cjică, că națiunea atunci când la alege
rile trecute a dată ună semnă de încredere atâtă de 
strălucită partidei liberale și guvernului, a făcut-o acâsta 
în consciință, că partida și guvernulă voră urmări con- 
sucuentă aceeași țintă, întărirea statului ungară, ridi
carea Iui la ună gradă mai înaltă de cultură și desvol
tarea lui în direcțiune liberală. Dbr eu semță, și cu 
mine de sigură semțițl cu toții, că acestă votă ne im
pune și o datoriă mare și strictă, de a nu ne retrage 
dinaintea nici unei greutăți și de a nu lăsă sg cadă ste- 
gulă, sub care din diferitele clase ale țgrei s’a făcută 
o singură națiune, datoria de a împedecâ ca națiunea 
unitară să nu se desbine erășl, în diferite clase fie în 
urma a ori și ce felă de influințe. (Ețjenurl și aplause!)

După aceea vorbindă de organisațiunea cea nouă 
a camerei magnațiloră și de proiecfulă de lege ce l’a 
presentată guvernulă în privința acâsta, dice, că idea 
conducgtbre a guvernului, a fostă; ca camera magnați
loră sg fie întru tbte împrejurările, față de ori și cine, 
păzitorulă și apgrătorulă ideei de stată ungară și de- 
drece este convinsă că acestă proiectă de lege va corgs- 
punde numai atunci scopului argtată, dăcă va rgmânâ 
în principiile sale fundamentale, așa cum a fostă pre- 
sintată, a pledată în comisiune pentru acestă prin
cipiu fundamentală și ține și acuma tare la elă.

Părerea unora este, că acestă proectă introduce în 
camera magnațiloră ună nou elementă și o nouă basă 
— numirea de membri. Onorațiloră mei amici! Ună 
nou momentă este acela, că acum numirile se facă pen
tru viață. A susține însg că camera magnațiloră, în care 
și astăzi împreună cu Croații ședă 71 de prefecți, cari 
nu numai, că suntă numiți, ci potă fi și destituițl de 
guvernă după placă și în care împreună cu episcopii ti
tulari, ședă vre-o 90 de membrii numiți — a tjice că 
acâstă cameră devine prin aceea mai dependentă și că 
înlocuirea prefecțiloră etc. prin Iotă ațâți membrii numiți 
însgmnă a introduce ună nou principiu, care amenință 
independența camerei magnațiloră; acesta, credă eu, nu 
se pdte (Jice. Cealaltă obiecțiune este, că numirea for- 
mbză pentru cabinetulă actuală ună interesă de putere. 
Decă m’ar fi condusă interesulă de putere atunci așă fi 
primită cu amendoug mânile propunerile oposiționaliloră, 
ca în locă de numiri sg se alggă membrii camerei mag
națiloră de cătră congregațiunile comitatense; căci — în 



V.

privința acesta mă provocă Ia discursurile ținute de opo- 
sițiunali cu ocasiunea desbaterei de adresă, atunci 9 din 
10 părți ai membrilor!! aleși ară aparținea partidei gu
vernului.

Sfârșindă ministrulă-președinte dise: Vomă ave să 
luptămă cu greutăți dâr aceste greutăți nu voră fi neîn- 
vincibile, decă ca și în timpurile trecute așa și în viitoră 
partida și guvernul!! voră rămână unite în încredere și 
sinceritate și de aceea ureză: Se dea D-iJeu, ca anulă 
viitoră se fie pentru patria ndstră ungurăscă și pentru 
statulă nostru ungurescă unu ană fericită. (Eljenuri pre
lungite.)

»N. fr. Presse* Zice cu privire la acestă discursă: 
Discursulă ministrului-președinte ungurescă anevoe va sa
tisface asteptăriloră, ce s’au pusă întrânsulă. Esaminândă 
mai de aprâpe discursulă, elă nu este decâtă o polemică 
în contra obiecțiuniloră, ce se facă din partea oposițio- 
nală asupra proiectului guvernului privit oră la reforma 
camerei magnațiloră. In fruntea oposițiunii în acăstă 
afacere stă cornițele Juliu Andrassy si d-nu Tisza trebue 
să aibă basate îngrijiri, din causa resistinței, ce să aratăi 
dâcă se hotăresce, ca la o ocasiune atâtă de solemnă să 
intre în discusiune formală asupra cestiunei camerei mag
națiloră eu intențiunea clară de a capacitâ pe contrari 
săi său celă puțină de a preocupă în contra loră opini- 
unea publică. Trebue să ne surprindă de altă parte de- 
finițiunea lui Tisza despre scopurile partidei liberale. Țisza 
dice că partida își schimbă drumulă, nu însă ținta. Ușoră 
se păte însă ca ea pășindă pe altă cărare să-șl părdă 
din vedere și ținta.

DIN CROAȚIA.
In 2 Ianuarie st. n. s’a presentată în cele din urmă 

oposițiunea croată ărășl în dietă. Deputatulă HincovicI, 
Starceviciană, a cerută în scrisă ca protestulă partide 
StarcevicI în contra declarației președintelui, făcută cu 
ocasiunea desbaterii adresei să se ia la protocolă, însă 
președintele a declarată, că nu păte să dea cetire inter- 
pelațiunei lui HincovicI, dedrece cuprinsulă ei este așa 
încâtă nu se păte ceti în dietă. HincovicI declară, că ia 
la cunoscință răspunsulă președintelui. După aceea a 
interpelată David StarcevicI, că de ce a fostă eschisă 
din dietă? Președintele răspunse, că nu e datoră a’i da 
socotelă despre acesta. După mai multe întrebări din 
partea Starcevicianiloră, dieta trece Ia ordinea Zilei: des- 
baterea asupra proiectului de indemnitate, care se 
cere pentru 4 luni pe basa bugetului.

Zor ici (din partida Strossmayer) cpce > că n’are 
încredere în guvernulă actuală, căci elă a eșită din în
crederea guvernului ungurescă, care părtă consecventă o 
politică de nimicire în contra Croației. Cornițele 
Khuen, majoritatea dietei croate, Tisza și chiar și oposi
țiunea maghiară stau toți pe basa pactului ungaro-croată 
și totuși câtă de deosebită înțelege fiecare acăstă lege. 
Celă mai sinceră e încă Banulă, care lucră pe față pen
tru unitatea statului ungară. Maioiitatea dietei 
cugetă altfelă, dăr totuși îlă sprijinesce. Tisza și Banulă 
(JicO, că legea nu e vătămată; maioritatea crede contra- 
rulă. Gunoscândă principiele guvernului ungurescă, elă 
(Zorici) nu așteptă dela deputațiunea regnicolară nici 
ună succesă. Elă critică mai departe atitudinea deputa- 
țiloră croațl în dieta din Pesta față cu atacurile deputa
tului Ungron Gabâr și a celorlalți Unguri. Ungaria, cjise 
elă, nu va fi niciodată drâptă față cu Croația.

Ședința se continuă săra. Celă denteiu vorbitoră 
fu Kamenar. Elă declară, că nu pâte vota indemnitatea. 

O să vie încă timpulă, ca nici ună omă de omeniă să 
nu mai voiăscă să fie alesă în dietă. De frații Maghiari 
nu mai voesce să scie nimică. Ei au adusă răulă în 
țâră. Kamenar provâcă pe Șerbi de a părăsi literile ci- 
rile și a primi scrierea cu litere latine, ca poporulă să nu 
fie desbinată în 2 Tabere. FolnegovicI Zice, că din ce 
în ce situațiunea devine mai grea. Acestă sistemă tre
bue delăturată, căci elă nu mai păte să se susțină. 
Baronulă Zsivkovici se încărcă a lua în apărare guvernulă 
croată și pledâză pentru indemnitate. Mai vorbesce de
putatulă Frank dicândă, că Ungaria să fie a Unguriloră, 
Croația a Croațiloră.

Guvernulă ungurescă vorbesce în rescriptulă că- 
tră dieta croată numai despre nisce «neînțelegeri* 
ce suntă de a se delătura de câtră deputațiunea reg
nicolară. In faptă însă nu e vorbă de neînțelegeri ci 
de lărgirea autonomiei Croației, la care năsues- 
ce chiar și partida guvernamentală croată, stândă astfelă 
pe o basă diferită de aceea a guvernului ungurescă și a 
Banului. Acestă deosebire a accentuat-o Zorici fârte bine 
dicendă, că nu se astăptă la nici ună resultată favorabilă 
din partea deputațiunei regnicolare.

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

SOIRILE DILEI.
Aflămă că erl s’a adunată în locuința d-lui prefectă 

comite Bethlen comitetulă pentru crearea unui fondă de 
teatru în Brașovă, ală cărui președinte este d. primară 
de Brennerberg. S’a discutată cestiunea clădirii unui teatru 
nou într’ună timpă câtă mai apropiată. Ca locă de clă
dire s’a alesă terenulă din fața noului edificiu ală insti
tutului de pensiuni. Inginerulă orașului d. Kertsch, care 
a fostă de față, a declarată că dânsulă va face ună 
plană, după care să se z-dâscă teatrulă și cu suma de 
v’ro 80,000 fl. Elă a și fostă însărcinată cu compune
rea planului. Zidirea să fie așa de mare, ca să ’ncapă 
800 pănă la 1000 de persâne. Au convenită cu toții, 
ca să se formeze o societate de acțiuni, care să procure 
suma necesară. Teatrulă sfe fie gata în timpă de doi 
ani. Autjimă că încurândă se va mai ține o ședință, în 
care se va lua o hotărîre definitivă, făcându-se apelă pen
tru sprijinirea nouei societăți de acțiuni. D. primară de 
Brennerberg ar fi declarată, că și comuna e aplecată a 
contribui cu o sumă ărecare la edificarea teatrului.

Necesitatea d’a se zidi ună teatru s’a simțită de 
multă, și modulă de a se forma a societate de acțiuni e 
fârte nimerită. Câtă pentru comună, ea nu e în posițiune 
de a repara acuma ceea ce n’a făcută atunci, când nu 
eia ’nglodată în datorii. După cum stau lucrurile, ni se 
pare că poporațiunea ar preferi mai bine să rămână fără 
teatru nou, decâtă să se mai vaijă încărcată și cu darea 
de teatru. Tristă, dar adevăretă.

—0—
Mercurî în 26 1. c., a doua Zi de Crăciunu, socie

tatea sodaliloră români din Brașovă arangâză 
o producțiune și petrecere colegială, împreunată cu cân
tări și declamațiunl esecutate de membrii societății cu 
concursulă orchestrei capelei militare a regim, de infant. 
c. r. Nr. 2 Alexandru. Producțiunea se va țină în sala ote
lului Nr. I. după următârea programă:

1. Comediă: Ouverture de Keller, musica militară.
2. «La o rondurelă* de Stefănescu, Chorulă Sodaliloră.
3. >Română verde ca stejarulă,* Solo Bariton esecutată 
de G. Birea. 4 >Primăvăra< de I. Mureșianu, Chorulă 
Sodaliloră. 5. «Frații Jderi» de Vasilie Alexandri, decla
mată de D-nulă S. Teodoru. 6. «Potpouri română* de 

Saidemann, esecutată de musica militară. 7. «Adio la 
Patriă* de Th. Georgescu, Solo-Tenor esecutată de d-lă 
D. Oprescu. 8. «Hora* de Porumbescu, Chorulă Soda
liloră. 9. «Marșulă lui Horia* de Musica militară. — După 
producțiune urmăză danță. începutulă la 8 Are săra.

—0—
«Reuniunea femeiloră române* din Aradă și pro- 

vinciă va da ună bală Joi în 5 Februariu nou 1885 în 
sala hotelului «Crucea albă* din Aradă. Venitulă ba
lului e menită pentru fondulă Reuniunei, în scopă de-a 
înființa ună institută pentru educațiunea feteloră române, 
începutulă la 8 6re săra. Bilete de intrare: Pentru fa- 
miliă 5 fl.; pentru persănă 2 11. Galeria: rîndulă I cu 
3 fl.; ală II cu 2 fl.; ală III cu 1 fl. Ofertele generăse 
a se trimite casierei, Letița Oncu, strada PetoG Nr. 1. 
Onoratele dame suntă rugate a se presinta, pe câtă e posi
bilă, în costumă națională.

—0—
Locotenentulă Petru Șerbescu se transferă pe pro- 

pria’i cheltuială de la reg. 64 la ală 2-lea de inf.
—0—

In năptăa de 29 spre 30, căruța de poștă a fostă 
atacată de hoți între Maros-Ladâny și Szeghalom. Tâl
harii împușcară pe vizitiulă căruței de poștă de pe capră, 
așa că acesta rămase pe locă mortă și totdeodată luară 
din căruță 7 epistole cu bani în valore de 1200 fl. 
După o scire telegrafică a fostă aflată unulă dinLre făptui
torii furțișagului, și adecă ună locuitoriă din Szeghalom 
Ludvig Szivos și a fostă arestată de șefulă gendarmeriei 
Missunay. La elă s’au găsită din banii furați 1111 fl.

—0—
Deputatulă ungură Emerich Szalay, după ună aresta 

de 14 dile pentru delictulă de duelă, a fostă eliberată. 
—0—

Intre soldații de liniă și între honveZii, cari garni- 
soneză în Fiume, a fostă Sâmbătă în 27 Decemvre n. o 
strașnică încăerare.

—0—
In proiectulă depusă la Camera română pentru re

formarea Sinodului, ce cere ca; a) Afară de mitropolițl 
și de episcopl, preoți mireni și laici voră fi admiși în 
Sinodă. b) Sentințele consistorieloră suntă decisive ca 
șf acelea ale tribunaleloră; mitropoliții, episcopii său de
legații loră iau parte la lucrările consistoriului. c) Re- 
maniarea circumscripției dieceseloră a fostă făcută întrună 
chipă mai rațională; s’au lăsată patru județe fiecărui 
mitropolită și fiecărui episcopă pentru a face cu putință 
inspectarea loră. d) S’a dată ministrului culteloră mai 
multă autoritate ca represintantă ală guvernului, e) Cu 
remaniarea circumscripției dieceseloră s’a permutată epis- 
copulă de Râmnică la Craiova, vechia capitală a Olteniei, 
ca odinidră.

—0—
Din R. Vâlcea se scrie «Răsboiului,* că niște Italieni, 

cari lucrâză la o carieră de piatră de lângă Ocna, au 
găsită o comâră, conținândă o cantitate însemnată de 
moneZl’ antice. Dupăce au împărțită între Z^nșii lucru
rile găsite, unii din ei au și plecată d’acolo, alții au vân
dută său cheltuită acele moneZl pe la cârciumi, mâncândă 
și bendă. Descoperindu-se acestă faptă, d. prefectă ală 
districtului a adunată de pe la diferite cârciumi și alte 
case ceva din acele moneZl, urmărindă și pe cele-l’alte 

—0—
0 telegramă din Londra comunică, că princesa Bea- 

trice, fata cea mai tânără e reginei Victoria, s’a logodită 
cu prințulă Enrică de Battenberg, Princesa e de 25 de 
ani, âr prințulă de 26. Se Zice că princesa Beatrice a

ZF10 I^Lj S T O KT TT.

Publicitatea Ia ISomanii cei vechi.
Gândindu-ne la deosebirile, cari despartă viața mo

dernă de viața clasică a anticității, ne vine în minte, pe 
lângă minunatele progrese ale aborului și ale schinteii 
electrice, acelă puternică factoră de publicitate, pe care 
îlă numimă pressă. Arta tipografică se înfățișâză ce- 
tățânului din secululă ală 19-lea ca o condițiune fun
damentală, ca o basă a Qiaristicei, așa că elă este pe 
deplină convinsă, că diarulă a cărui cuprinsă îi diregă 
cafeua la dejună c’ună substrată spirituală, nu numai 
■după formă, ci chiar și după ideiă este ună resultată, o 
achisițiune a fericitului timpă modernă.

Și întradevără fldrea deplină desvoltată a pu
blicității nâstre moderne se deosebesce ca cerulă de pă- 
mântă de stările seculiloră mai dinainte. Pe timpulă lui 
Luther, de esemplu, nu era încă nimica, nu esistâ abso
lută nimică, ceea ce s’ar putea câtuși de puțină ase
măna cu pressa modernă. Fără nici o legătură, fără nici 
o atingere cu evenimentele epocei sale, a trăită ca în- 
tr’ună visă chiar minoritatea învățațiloră și numai după 
timpă îndelungată atinsă fiindă de undele, cari s’au pro
dusă pe suprafața secolului stagnatoră, a săvârșită o faptă 
istorică, o faptă de mare importanță. Numai ceea ce 
ajungea pe cale oficială din centrulă puterii statului spre 

periferia său ceea ce o faimă de deosbită importanță du
cea preste țări și ținuturi, numai aceea ajungea lesne și 
în timpă scurtă la urechile cetățeniloră. Insă întâmplarea 
a fostă ocârmuilărea cea mai înaltă a acestei publicități 
de sistemă, de siguritate său posilivitate nici că mai în
căpea vorbă.

Șcirile ajungeau din gură în gură numai diformate 
și esage'ate său micșorate. Lumea își zugrăvea în cre- 
erii săi lucrurile într’ună modă atâtă de neautentică 
precum își zugrăvău evlavioșii pictori italianl ceriuiă și 
pămentulă în creațiunile loră. Pentru aceea contrazi
cerile au rămasă nedeslegate; frumdsa icănă dela altară, 
care înfățișâză pe Mântuitorulă nostru răstignită pe cruce și la 
piciorele lui pe feciora Maria cu copilulă Isusă în brațe, tâte 
în composițiune uniformă, păte să trăcă de o zăpăcălă naivă 
— grotescă, care predomnia priceperea istorică din acelă 
timpă. Precum în multe alte privințe așa și în acăsta 
notăză evulă mediu partea retrogradă din spirala desvol- 
tării. Roma antică nu suferea de acăstă lipsă: ea posedă, 
nu numai o publicitate bine organisată, ci și o diaristică 
capabilă de lucruri mari.

Vorbindă aci de publicitate, nu înțelegemă aceea 
publicitate a vieții, care încă din timpurile cele mai vechi 
a fostă caracteristică pentru Italia și in multe privințe 
putea înlocui publicitatea în înțelesă strânsă. Roma a 

I fostă fdrte bogată în localități de totă felulă, unde dmenii

se adunau fără grijă, își schimbau ideile și impresiunile, 
punâu în circulațiune și comentau întâmplările Z'lei — 
dela celă mai prospătă rescriptă ală împăratului până la 
epigramulă ridiculă ală celui mai subor’' -^arasită. 
In Roma se afla mai înainte de Iote ,mare
de locuri și de strade privelegiate, 
curl de întâlnire la anumite âr 
dorea să afle noutăți. Stațiuni (s 
acele locuri de întâlnire și de povestii 
lațiunea din aceste locuri ne aducă aminl.
tea pe piața lui Marcu din Veneția. «Locuri 
nire* cercetate de publiculă de rândă mai are și ..„câZt 
cetatea eternă de pe cele șâpte coline. In tâtă Dumineca 
bîșbăe piața Panteonului și piața Golona de cetățeni din 
clasa mijlociă și de josă, de țărani ș. a., cari stau în 
grupuri și povestescă cu o vioiciune neobosită....

Afară de localitățile mai susă pomenite mai < rau 
încă multe localități, cari în privința fisionomiei loră se 
potă asemănă cu cafenelele nâstre sâu cu foișorele tea- 
treloră nostre. Tare cercetate erau pe timpulă când ve
chii Romani se adunau la poveste în locurile răcoritdre 
ale termeloră, arenele de luptă, porticele fd. e. porliculă 
lui Agripa pe câmpulă lui Marte), ba chiar templele. 
Omenii setoșl de sciință și de literatură se întâlneau în 
bibliotecile publice și în magazinele librariloră; ună usă 
care chiar și astăZl este în vigâre în întrâga Italiă. Mai



respinsă pănă acum tăie propunerile de căsătoriă, din 
causa doliului pentru nenorocitulă fiu ală lui Napoleonii 
111, căruia princessa îi dedicase inima sa.

—0—
După cum anunță o telegramă din Londra, s’a în

tâmplată nu de parte de Penistone pe linia cea mare a 
drumului de feră Manchester-Bransley o ciocnire intre 
2 trenuri. Vina la acăstă nenorocire o are neprecauțiu- 
nea mașinistului. Intregulă personală ală trenului a fostă 
omorîtă, o mulțime de persăne rănile și mai mulțî pasa
geri aflațl morțl.

—0—
O telegramă a lui »Temps* spune, că jertfele cu- 

tremului din Spania se suie la 2000 persăne. Ună nou 
cutremură a distrusă orașele Torrox si Jayena.

—0—
Se scrie din Stuckholm: In castelulă regală de aici 

s’a dală ordină urgentă, ca în 2 odăi locuite de prin
cessa de corănă (odaia de scrisă și de dormită) să se 
pună nouă tapeturi. Sănătatea princesei nu era de câtva 
timpă tocmai bună și prin cercetare amănunțită s’a con
statată, că (apelurile în numitele 2 odăi conțineau multă 
arsenică.

—0—
Epidemia din urmă, din Italia, a costată mai multă 

de 91,000 lire. Deficitulă, pe care l’a suferită țâra din 
causa împuținărei numărului turiștiloră (călăloriloră), se 
urcă la 15 miliăne de florini.

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

Agitațiuni unguresc! în Moldova.
In ședința dela 18 Decemvre a camerii române, d. 

T. Maiorescu, răspuncjândă la interpelarea d-lui Cogălni- 
ceanu relativă totă Ia Sf. Sinodă și la actuala stare a preo- 
țimei, Z'se între altele despre județulă Romană, unde 
suntă sate, care pentru a treia parte au locuitori cato
lici, urmălorele cu pr vire la atitudinea prelațiloră în 
contra catolicismului:

,In județulă Romană până mai deunăzi veneau 
preoți Italieni, si până când au fostă lucrurile așa, fătă 
lurrea trăiâ in bună pace. Dela ună timpă încoce s’au 
rechemată preoții italieni și se trimită acolo preoți un
guri, așa încâtă este o intregă agitațiune de ună carac- 
teră streină de însăși religia.

, De acăstă tendință a preoțiloră unguri suntă si
gură, că guvernulă din Pesta este streină. Dar suntă 
în Ungaria, ca în ori ce stată liberă, totă felulă de ten
dințe a diferiteloră partide în afară de guvernă, și păte 
de acolo vine mișcarea, care are aerulă de a face din 
unii preoți catolici ai județului Romanului nu numai 
apostoli ai religiunti, ci apostoli cu intențiuni vădite de 
agitări naționale politice în contra nășiră. (Aplause).

>Apoi, D-loră deputați, dăcă în momentulă de față 
guvernulă țărei năstre, dăcă toți ămenii noștri politici și 
în timpii dîn urmă chiar tălă presa nășiră (căci și »Ro
mânia Liberă*, care avea înainte o altă direcțiune, și-a 
schimbat’o aslăijî'), dâcă (jică, totă ce se mișcă în acăstă 
țâră ca viață publică, se feresce cu cea mai mare scru- 
pulositate de a se amestecă întru ceva în statulă vecină, 
unde suntă Români, dâcă într’acâstă reservă absolută 
noi putemă servi de modelă de buni vecini; apoi sun- 
temă și noi In dreptă a cere, ca nici în mijloculă nostru, 
în .țâra nâstră, să nu se încerce din partea unoră Un, 
guri agitațiuni în sensulă contrară nouă.* (Aplause)

populare erau oficinele bărbieriloră, unde se întâlniau in
divizii, cari nu purtau bărbi și cei spâni, pentru ca să afle 
din gura unui «Figaro* (bărbieră glumeță), clasică vechiu, 
dăcă a * ’ Egiptă său dăcă au sosită buletine

?”I ale armatei dela Rină. Modulă 
'■ fostă firesce de fărte mare inpor- 
bernele erau adevărate producăto- 

;e; aici se ridicau monumente celoră 
u urgisiți"; aici se destila așa (Jicendă 

.rului, care apoi cu ocasiunea represen- 
._ circă și la alte asemenea ocasiunl se vărsa 

•d u <», periculose asupra capeteloră guvernului împă- 
rătescă și de aceslă disposițiune imperatorii ținău sămă 
cu mai mare seriositate decâtă chiar de cele mai solem
nele hotărîri ale «părințiloră adunați» (patres con- 
scripti).

Pe lângă acestă modă de publicitate negenată mai 
esista una sistematică, și adecă mai vărtosă pentru acele 
trebuințe ale publicului, cari astăzi îșl află mulțămirea 
loră în partea de inseratele Ziarel°rh mari moderne. 
Obiectele perdute, spre esemplu, erau reclamate în publică 
său printur’ună eroldă său prin așa numitele anunțuri de 
albumă, arareori însă prin espunerea de table de lemnă, 
pș cari erau descrise respectivele obiecte. Albumă dela 
albuș — albă se nuraiau nișce cvadrate spoite cu 
culdre deschisă, uneori și albă, cari se punău de

Societatea academicii „Rointima <taă{t
Sau Vîessa.

Dilele acestea amă primită raportnlă anuală ală 
societății «România Jună» despre ală XlV-lea ană ad
ministrativă, dela 1 Octomvre 1883 pănă la 30 Septem- 
vre 1884. Raportulă ne spune în partea sa generală, că 
în decursulă acestui ană a crescută atâtă fondulă dis
ponibilă câtă și celă neatacabilă ală societății. AstăZi 
ondulă disponibilă e de 211.7 fl. 79 cr. și celă jjnealaca- 
)ilă de 7831 fl. 6 cr.; afară de acăsta s’a mai creată 
ună fondă de reservă de 500 fl. Resultă așa der ună plus 
de 2239 fl. 04 cr. Balulă română din Viena a adusă 
în anulă 1883 societății suma de 2273 fl. 24 cr. Se 
șuie că aceslă bală, ca și acelă ce se va da în anulă 
curentă, stă sub protectoratulă Alteței Sale imperiale 
archiducetui Rainer. Majestatea Sa împăratulă Franciscă 
Iosifă a donată pre sâma balului suma de 100 fl., M. S. 
Regele Carolă asemenea suma de 100 fl, âr A. S. prin
cipele G. Bibescu 200 franci. Intre membrii fundatori 
societatea a înscrisă pe II. S. episcopulă Ioane Popasu. 
care i-a donată 50 fl. și pe d-nu Diamandi Manole, care 
i-a donată 100 fl. Ca membrii onorari a numită socie
tatea în adunarea generală din 1883 pe II. S. d-nu epis- 
copă Popasu și pe d-nu G. Bariță, âr ca membrii eme- 
ritațl pe d-nii C. V. Popă pretore și A. Bârsană profe- 
soră. Membrii ordinari suntă 50 la numără. Biblioteca 
societății s’a urcată la numărulă de 1307 opuri și în ca- 
binetulă ei de lectură se află 50 de diferite Z’ar(3'

Amă fi dorită ca raportorulă să accentueze mai 
multă operatele literare. Acestea ce-i dreptă au fostă în 
anulă trecută cam modeste la numără, căci în 13 ședințe 
s’au cetită numai 5 tractate, abstrăgândă dela criticile 
făcute asupra loră. Vedemă cu părere de rău, că nici 
între aceste puține operate nu se află măcară unulă 
singură din istoria Româniloră.

Sperămă, că pe viiloră se va împlini și acestă golă 
și dorimă din sufletă ca activitatea pe tărâmulă literară 
națională a tineriloră noșcrii din Viena să crăscă în pro- 
porțiune cu venitele și cu celelalte succese ale societății.

------o------
Crăci umilii săracului.

Era în ajunulă Crăciunului. Ningea desă și fulgiii 
de zăpadă, pe cari ună vântă rece îi făcea să se jâce în 
căderea loră ca niște fluturași sburdalnicl, te isbâu în 
față, încâtă abia putâi vedea înainte.

Cu tâte acestea, stradele furnicau de lume, erau 
multe de târguită, căci multe ceră sărbătorile.

Timpulă celă urîtă și îmbulzâla cea mare făceau să 
remeiă neobservată, în colțulă unei strade, o femee cu 
doi copilași sgreburendă de frigă. Mari dureri avea săr
mana femee, o spuneau acesta ochii ei, cari se prefăcu- 
seră în două lacuri de lacrime.

— Marnă dragă, mi-e frigă, ar fi vremea să’mi 
cumperi hăinuțele, ce mi le-ai făgăduită, Z*se Mariora, 
care se învinețise de frigă.

— Și mie, scumpă mamă, Z’se Ionelă, ai cărui 
dinți clănțăneau în gură.

Sărmana femee oftă și inima’i svecnea de credea 
că’i sparge peptulă; le făgăduise totă ce ceruseră copii, 
căci ce nu le-ar fi dală, dacă ar li avută 1

Bogății treceau pe dinaintea ei fără s’o bage în 
sămă, căci cu totă miseria, ea nu îndrăsnea să întinZă 
mâna după ajutoră. Și cine scie ce i s’ar fi răspunsă 
de aceia, cari n’au gustată nici odată miseria!

începuse a însera. Desperarea’i era mare, nici ună a- 
jutoră de nicăeri nu’i venea. Mai trebuia să’șl spue du
rerile? îmbrăcămintea, lacrimile, care’i înghețaseră pe o- 
brază, fața’i palidă ca făclia, Mariâra și Ionelă, cari se 
strâmbaseră de frigă, nu dovedeau miseria în tâtă goli
ciunea ei ? Dâr celă bogată desprețuesce său nu bagă în 
sămă nenerocirea altora.

Copilașii începuseră a plânge, fămea și frigulă îi

municipalitate său de întreprindălori privați pe la colțu
rile caseloră și erau în parte său cu totulă închiriate în- 
teresațiloră. Ună mare numără de anunțuri de părete 
de feiulă acesta ne oferă Pompeii, orașulă care fu împre
surată de lava Vesuviului la a. 70 după Christosă și des- 
gropată în Zilele nostre. In acestă orașă aflămă publicați- 
unl în favorulă unuia său altuia candidată de alegere: Fi- 
lipă recomandă pe Caiu Aprasiu Felix, Paratu pe Pansa. 
Anumite corporațiuni facă cunoscută numele aceluia pe 
care îlă țînă demnă de a fi Edilă dintre mai mulțî petențl: 
Corporațiunile hamalilor ii (sărcinariloră), catârariloră, tes- 
lariloră (templariloră), precupețiloră etc. se declară ener
gică pentru bărbatulă încrederii loră, aurarii pretindă una
nimă alegerea lui Fotină (Photinus). Ba chiar programele 
de teatre și amfiteatre se desemnau de obiceiu cu penelulă 
pe tablele de albumă : Mâne mare representațiune — gla
diatorii aceia și aceia voră pâși așa și așa; două Zeci, trei- 
ZecI, patru-Zeci de animale răpităre stau 1a. disposițiune; 
de arșița sorelui scutesce cortulă celă prețiosă și nou de 
n iță, ce întreprindălorii l’au făcută cu jertfe necreZută de 
mari, afară de acăsta din timpă în timpu se mai face și 
câte o sparsiune (sparsio), stropire cu apă parfumată, pen
tru recorirea privitoriloră.

(Va urmă).
-------o-------

chinui: u cumplită. Sărmana femee trebuia să se întârcă 
acasă, dăr când se gândea că n’avea nici măcară o mâna 
de mălaiu, nici ună gătejă de lemnă, cu care să amor- 
țescă fâmea copiiloră și frigulă din casă, ale cărei feres
tre erau înghețate tună, ar fi dorită să se despice mai 
bine pămentulă sub piciăre’i și să o înghiță cu copii cu totă.

. ♦

In casa unui bogatulă era altfelă. Hăinuțele și jucăriile, 
pentru care mulțî bani se cheltuiseră, adunaseră pe copii îrn- 
[>rejurulă loră, precum o masă întinsă și încărcată cu cele 
mai alese mâncări avea s’adune împrejurulă ei nu numai pe 
ui casei, ci și pe alțl cunoscuțl. Veselia era mare. Fomea 
și frigulă le erau necunoscute. Nici unulă nu se^gândea 
câte suferințe suntă în casele celoră săraci. Ei nu dorâu 
să se despice pămentulă sub piciârele loră. Voiau să tră
iască, căcijiața nu le era grea povară. Câți nenorociți nu 
s’ar fi săturată din fărîmile ce se adunau de pe mesele loră.

Der săraculă nu îndrăsnea să între în curte. Servi
torii l’ar fi dată afară ca p’ună netrebnică.

*

Pe când sărmana femee aștepta ajutoră în colțulă 
st radei, âr bogatulă făcea pregătirile pentru ospățulă și ve
selia de Crăciună, într’o căsuță săracă dintr’o stradă laterală 
se petreceau lucruri, care’țl sfîșiau inima.

In căsuță nu ere decâtă ună pată, o masă și câte-va 
scaune. Patulă era așternută cu paie și peste ele o velințășt 
o perină. Pe pat zăcea ună bolnavă, care se lupta cu mârlea.

Esecutorulă de dare nu găsise altă Zi de a esecu- 
darea decâtă tocmai ajunulă Crăciunului și în acăstă 
Zi tocmai sărăcimea era destinată să fie lovită de esecu- 
țiune. Căsuța bolnavului veni la rendă. Nici miseria 
din casă, nici rugămintele bolnavului, care abia mai sco
tea vorba din gură, nu putu mișca inima de pâtră a ese- 
cutorului. N’avu ce să esecute decâtă velința și perina, 
lăsândă pe sârmanulă omă care se lupta cu mortea nu
mai pe paiele gâle de pe scândnrile patului. De-odată 
cu eșirea esecutorului din casă, sermanulă omă îșl dete 
sufle tu lă.

*

Cătră sără nenorocita femee din colțulă stradei 
porni spre casă, târândă după ea pe cei doi copilași, ale 
căroră puteri erau sfârșite de fâme și de frigă. Când 
sărmana femee intră in casă, ună țîpetă durerosă eși din 
peptulă ei. Cadavrulă bărbatului ei înghețase pe paiele 
cele reci.

— Dragii mamei, tatălă vostru dârme, culcați-vă și 
voi, și mâne când vă veți deșteptă, veți găsi hăinuțele în 
mijloculă casei și o masă încărcată cu mâncări, grăi mama 
loră, care își simți că puterile i se sfârșescă și ei.

Nenorocita mamă le așternu câteva paie pe scân
durile putrede ale casei, îșl culcă copii și se aședâ și ea lingă ei

A doua Zi, diua nascerei Domnului, sufletele loră pe- 
trecâu în ceră. DumneZeu îi scăpase pe toți de miseriile lumei 

Corpurile loră zacă acum în cimitiră în același locă, 
și nimenea nu scie afară de esecutorulă. de dare că ele sunt 
jertfele fâmei și ale frigului.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.»)

Berlin, 5 Ianuarie. — La serbarea de erl 
a centenarului limbistului Grrimm, ținută la uni
versitate, a asistatil și prințulîi de cordnă. Dis- 
cursulă. sărbătorescu l’a ținutu profesorulă. Scherer.

* Pil‘is, 5 Ianuariu. — Erl s’a făcută la 
mormentulu lui Blanquis o manifestațiune de că
tră 500 de anarchiști. S’au ținuți! obicinuitele 
discursuri violente, în contra burgbesimei. De 
altmintrelea nu s’a întâmplată nici unu incidență.

------o------
DIVERSE.

(f Necrologă.) — Sâmbătă în 22 1 c. a răposată 
In vigorea etății, de 42 de ani, Dumitru D. Lupană, 
unulă din bravii și serguitorii comercianțl români ai Bra
șovului. Rămășițele sâle pământesc! se voră astruca 
Marți în 25 Decemvre în cimiteriulă bisericei Sf. Treimi 
de pe Tocile.

Nu numai Cumberland citesce gândurile. — într’o 
cafenea se întâlniră acum câteva Z^e doui prietini și în
cepură a vorbi despre Cumberland. A: »Ai veZută pe 
cititorulă gânduriloră?» B: >Nu, dar îmi pare că arta 
lui nu e tocmai așa de minunată.» A: »Cum așa?» 
B: ,Da, croitorulă meu încă se pricepe în arta asta. 
L’amă întrebată erl, dacă vrea să-mi facă ună paltonă de 
ernă? Elă îmi răspunse imediată: Nu! — Pentru ce? 
îlă întrebaiu eu. — .Pentrucă totă nu mi-lă plătescl,» 
îmi răspunse elă. Prin urmare veZi, că și croitorulă 
meu citesce gândurile ca și Cumberland.»

Nou abonamentu
Ia

„ Gazeta Transilvaniei “
Cu I Ianuariu st. v. 1885 se începe iama. nou 

abonamentil, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Rugăniil pe d-nii abonați, ca se binevoiescă a-sl reînoi de 
cu vreme abonamentulu, pentriica se nu se întrerupă ’espedițiunea 
diarului.

ADMINISTRAREA „GAZETEI TRANSILVANIEI.1
Editoră: lacobu Mureșianu.

Redaetoră responsabilă’ i)r. Aurel Mureșianu



dorsala la bursa de Vlena
din 3 Ianuarie st. n. 1885

Rentă de aură ungară6°/0 123.15
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.—
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.30 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 145.50
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.30

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 105.30

Bonuri rurale ungare . . 101.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................. 100.75
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 101. —

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

vină ung............................98.25
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 116 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.10 
Renta de hărtiă austriacă 82.20 
Renta de arg. austr. . . 83.20
Renta de aură austr. . . 104.10 
Losurile din 1860 . . .135 60
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 865.—
Act. băncel de credită ung. 300. — 
Act. băncel de credită austr. 298.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.80
Napoleon-d’orI................. 9.78Va
Mărci 100 împ. germ. . . 60.85 
Londra 10 Livres sterlinge 123.40

Bursa de
Cota oficială dela 22

Renta română (5%). . .
Renta rom. amort. (5°/o) .

» convert. (6°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 
Credit fonc. rural (7“/o) .

> „ „ (5°/o) •
» » urban(7°/0) .

» (6<>/o) •
» (5%) •

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. .

« » » Națională
Aură...............................
Bancnote austriace contra au

Bueuresci.
Decemvre st. v. 1884.

Cump. vând.
87 88

• 9P/a 92Va
85 86 V,
30 32

. 96^ 96Va
82 83

• 94^4 95
91 92
80 85

1150 1170
. 290Va 295
. 220 225
• 15V3 —

Cursulu pieței Brașovă
din 5 Ianuarie st. d. 1885

Bancnote românescl . . .. . Cump. 8.55 Vând. 8.50
Argint românesc .... . . • 8.40 * 8.45
Napoleon-d’orI................. . . > 9.74 > 9.75
Lire turcesc!..................... . . > 10.98 * 11.—
Imperiali......................... . . > 9.98 10.—
Galbeni............................. . . > 5.70 • » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100— > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . . 125— » 126—
Discontulă » ... 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
zjE silvaniei“ se potii cumpăra în tutunge

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

domni abonați ai noștri, cari au plătitti prețulu abonamentului pe jumătate de anti 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu 

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fl., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/
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inu de încălțăminte
ală lui

Ioanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute t6te felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
s6u după măsure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fl. 3.60 cr. în susă. 
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii dela
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Pantofi de casă de p i e 1 e, p î s 1 ă s6u stofă brodate 
flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susă.

Specialitate.
Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 

» » fetițe și băieți , » » , » » 4.50 , • »
Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesescl. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurțî pentru voiagiorl. — GalocI de gumă 
englesă. — Sandale de gnmă și de pîslă pentru dame, bărbați și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare dela v. a. fl. 2 în susă

, » bărbați » » » » » 2Va » »

Comandelo din afară se efeetueză după măsurile trimise promptă și cela nepo- 
trivite se ian înderetă in schimbă.__________

o Tote prețurile scădute 20°|
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Jobann Hoff’s
Brustmalzextrakt-Bonbons 

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

Extracții de Malz a lui 
loanii Hoff „Gesundlieits- 

bier.ss 0 sticlă 60 cr.

Primele veritabile bombâne de Malzextract de pieptă pentru 
desfacerea flegmei ale lui Io anii Hoff sunt în hârtiă albastră.

Preparatele de Malz ale lui Ioană Hoff suntii în 400 de lazarete și instituite de vindecare 
introduse, de unde vină dilnică raporturi, diplome de furnisoră de cnrte a coloră mai mulțl 
suverani din Europa, 27,000 deposite de vendare în tote părțile luinei, ună niilionu de ra
porturi de mulțumită și lecuire din tote clasele societății, prin cari se recunosce escelentnlă 

loră efectu de lecnire.

Extract<le Malz concen
trații a Ini Hoff*. 0 sticlă 1 fi.

12 cr. 0 sticlă mică 70 cr.

Raporturi de lecuire dilnice 
pentru vindecarea bdlei de peptă, de plumâni, afecțiuni cataralice, 
slăbiciune de digestiune și de nervi, anemiă și slăbire, pentru 6menl 
slabi de constituția și reconvalescenți, suntu o îmbucurătdre garanțiă 
pentru ori ce suferindă și învinge speranța lui într’o apropiată le

cuire prin întrebuințarea unoru preparate așa de probate.

Johann Hoff’s
Malzgesundheits-Chocolade.

Va Kilo I. fl. 2.40 cr. II. fl. 1.60 III. fl. 1
Vi Kilo I. fl. 1.30 cr. II. 90 cr. III. 60 cr.

Calicii, cine nu abon£ză Caliculă, <|iară ilustrații hu- 
moristictl și satiricii, care costă numai 3 fl. s6u 7 franci pe anti, d£r 
produce în fie-care lună risă de 3 fl. s6u 7 fanci, și prin urmare dă 
fiecărui abonentă ună câștigă curată de 33 fl. s6u 77 franci la ană.

Cine n’are 3 fl. sâu 7 franci, ca se aboneze Caliculă, mai bine 
să-i împrumute, de câtă se ne rămăie nouă datoră și să p6r<Jă câștigulă 
arătată.

Adevărată sensațională va deveni Caliculă anului 1885 prin noua 
rubrică: „Scântei și cenușă din filosofia doctorului Amnariuil și prin mul
țimea ilustrațiuniloră comice și satirice.

Abonamentele se trimită prin posta din S i b i i u la
Administrațiunea „Calicului."

I0ANU HOFF
nventatorulă și fabricatorulă preparateloră de Malz, c. r. furnisoră de curte 

a celoră mai mulțl suverani din Europa etc.
Wien, Stadt, Graben, ISraunerstrasse Nr. 8.

Tergulfl Mureșului 20 Noemvre 1877.
On. D. După ce am întrebuințată eu însumi vindecătorele preparate ale 

D-vostră de Malzextract, cu ună succesă strălucită și avândă acum intențiunea 
a le întrebuința la altulă, vă rogă pentru espedarea grabnică (urmăză comanda) 
-------- L„„". Cu stimă

Reiner Schwarz, eăpitană c. r. în reg. 62.
cu rembursă.

On.
Chocoladă I.

D. 
a

On. D.

llasse de wertheim
ce resistă pe deplini în contra focului și nicî nu se 
potu sparge, din cele mai renumite fabrice de casse 

L FLFISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiunî și în tote mărimile.

Iustinianu M. Grama.
depositarulă fabricei în Brașovă.

Gherla, 22 Februarie 1878. 
Vă rogă să’mi trimiteți cu rembursă 21/, kilo din escelenta 

D-v6stră, contra unei suferințe cerbicăse de stomacă.
Cu stimă Contesa Bertha Wass.*

Castelulu Ozd, la Maros-Ludos, 17 Octomvre 1883.
Binevoiți a’mi trimite cu poșta ce vine prin rembur«« 3 fiacăne

din probatulă D-v6stră Malzextract concentrată, împreună cu 2 lalz-
exlract-Bonbons. Baronâsa Hangwit

Castelulă Ozd la 1 
!

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

(Jice: «Efectulă acestei gustose Bere de Malzextract a lui I. Hoff, pOu„ 
sănătatea corpului omenescă numai favorabilă, și adecă pentru substanțt 
0 recomandă pentru băle nimerite și mai alesă pentru reconvalescenți.

wl.

60 mari decorațiunl
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, Bistrița: Cari Nussbăcher, Dâes: Fr. Nik, Dă va: G. Isse- 
kuti, Sibiu: C. Bugarsky, Alba-Iulia: I. Frolich, S. Mihellyes, Clușiu: 
I. B. Misselbacher farmaciă, Tergulă Mureșului: M. Bucber, C. Hutflesz. 
Mediașă: C. Buckneră, Ai udă: Ioană Winkler, Sighisâră: I. B. Missel
bacher sen. I. B. Teuch. Odorheiu sâcuescă: Solymossy farmacist. Sepsi 
Szt. Gyorgy: Fr. Barabas farm., Turda: I. Timbus și fiu.

Tipografia ALEXI, Brașovă.


