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MB 44. Duminecă 24 Februariu (8 Martie)

Brașovu, 23 Febr. (7 Martie) 1885.
R&sboiulă este la ușă!
Așa veetescu adl t6te diarele europene și se 

pare că de astădată presimțirea nu le va înșela,
Este vorba de-o-camdată numai de unii reâ- 

boiu între Anglia și Rusia și numai în Asia, dar 
odată isbucnitu în Asia cine ne garantâză, 
că flăcările nu se vorfi lăți pănă la noi, aprin- 

și șubredulu coperișă ală bătrânei Europe ?
Dâr să remânemă la obiectulu, ce preocupă 

a<ji interesulu generală alu lumei politice și di
plomatice.

Cetitorii noștri sciu că de multă esistă mare 
încordare între Anglia și Rusia, din causă că 
puterea acâsta din urmă s’apropiă totă mai multă 
de provincia Herată din Asia centrală, pe care 
voiesce să-o ocupe cu ori-ce preță.

S’au fostă învoită amândouă guvernele din 
Londra și din Petersburg, de a aplanâ diferen
țele prin numirea unei comisiunl mixte spre a 
delimitâ fruntaria de mă^ăndpte a Afganistanului. 
Comisiunea anglesă s’a și presentată la fața lo
cului, dar în locu să întâlnâscă acolo pe comi
sarii ruși a dată de cazaci, cari veneau să ocupe 
nouă ținuturi în marșulă- loră spre Herată.

Heratulă, se asigură, este cheia Afganista
nului și dacă elă va fi ocupată de Ruși este 
amenințată posesiunea anglesă în Indii.

Cabinetulu britanică 'a protestată în contra 
înaintăriloră și ocupărilor ă din partea^ Rusiei și 
într’o notă mai nouă a cerută (FelWguvernulă 
Țarului, ca să-și retragă cazacii din ținuturile o- 
cupate în timpulă din urmă. Rușii nu voiescă 
să scie de acâsta și parele rU3e anunță pe față 
că Rușii au de gândă a ocupa cu orice preță 
.Heratulă.

Afganii au primită dela Anglesi sfatulu să 
nu procâdă ofensivă. Ce va fi însă dacă Rusia 
va procede ofensivă?

Posibilitatea acâsta o prevedă Anglesii și de 
aceea se pregătescă de răsboiu. In tâte arsenalu- 
rile, casarmele și schelele anglese se lucrâză 
și nâpte. Guvernulă anglesă, se asigură, este ho- 
tărîtă a nu mai suferi nici o anecsiune nouă din 
partea Rusiei. Se vorbesce în Londra chiar de 
ună ultimată ce se va trimite la Petersburg.

Situațiunea Angliei este în aceste mo
mente fârte dificilă, pentru că ea este încur
cată în răsboiulă nenorocită cu Sudanesii și 
pentru că relațiunile ei cu Germania au devenită 
fârte încordate, de când cu acțiunea africană a 
lui Bismarck.

Lunea trecută s’a esprimată însuși cancela- 
rulă germană în modă fârte desaprobătoră asu
pra politicei cabinetului anglesă, desmințândă 
chiar pe ministrulă de esterne lordulă Granville, 
care a fostă criticată în parlamentă atitudinea 
Germaniei față cu Egiptulă.

Unii susțină, că prin discursulă său — celă 
reproducemă mai josă — principele Bismarck 
a voită să dă o lovitură de mârte cabinetului 
Gladstone, a căreia posițiune și așa este sdrun- 
cinată în urma desastrului din Sudană; alții 
suntă de părere, că principele Bismarck de aceea 
s’a folosită de nnă limbagiu atâtă de aspru și 
iritată la adresa Angliei, că în casulă unui răs
boiu ală ei cu Anglia, în Asia centrală, ea, Rn- 

sia, pâte se conteze la sprijinulă diplomatică și 
morală ală Germaniei.

Versiunea din urmă ni se pare și nouă mai 
naturală și mai verisimilă. Foile englese, ce e 
dreptă, esprimă speranța că misiunea comitelui 
Herbert Bismarck la Londra va contribui la res
tabilirea bunei înțelegeri cu Germania. Dar este 
întrebare dacă fiulă cancelarului nu are însărci
narea de a pregăti pe Anglesi, ca să nu li să 
pară așa de amară hapulu, ce li se pregătesce 
de marile puteri nordice-
- Pâte că de aceea cancelarulă germană a 
accentuată în vorbirea sa așa de tare „mănținerea 
păcii “ pentru că era sigură, că răsboiulă este 
la ușă!

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

Parastasele întru pomenirea martirilor^ 
noștri din 1784—85.

Șieu-Măghiărușu, 5 Martie 1885.

Domnule Redactoră! Până mea nu 
plătesce o zală spre a descrie sdrobirea inimiloră 
nâstre la cetirea veninosului cerculară din Sibiu, 
care a avută de scopă să ne înstreineze de nu
mele mariloră martiri adevărați români Hor ia, 
Cloșca și Crișană. Amă așteptată cu ne
răbdare publicarea cu grămada a parastaseloră 
ținute, însă se pare, că unii se temă a’șl strica 
pretinia cu unii și alții; âr cei slabi de ângeră 
se temă și de ochii notarului sătescă.

Fie însă cum va fi, de ținută totă s’au ți
nută parastasele amintițiloră martiri cu tâtă 
splendârea, precum la noi așa și pe aiurea, unde 
preotulă nu scie ceaslovulă de-a rostulă și pe 
unde încă n’a apucată a sosi „electriculă“ cir
culară dela Sibiiu.

Fiindcă timpulă era fârte frumosă și după 
ce au eșită âmenii din biserică, ici și colea se 
strîngâu âmenii în vorbe, jidanulă G. de origine 
ungurână, se adresă cătră vr’o câțiva Români 
cjicândă: „Cum puteți cinsti pe nisce tâlhari ca 
Horia?“ Ne fiind eu departe de acea strînsură 
și vă^ândă că âmenii se totă uită spre mine, mă 
trăseiu acolea și ținuiu jidanului o predică, cum 
nu i-ar fi putut’o țină mai bine nici hahamulă 
dela Seghedină. I-am spusă că e ună ignorantă 
și că nu cunâsce istoria, pentru că dacă ar cu- 
nâsce-o, ar sci că Horia pentru libertatea nâstră 
’și-a jertfită viața. 6re Moise, înainte de mân
tuirea Israelițiloră, n’a cășunată omoră și totuși 
nu’i (jice nimenea tâlhară? Apoi Christă n’a 
fostă jertfită de viu pentru că a propoveduită 
libertatea și egalitatea între âmenl?

Incheiu citândă din psalmii, ce se citescă 
în sfintele păresimi, sentințele: „Să se’ntârcă în
apoi și să se rușineze cei ce-ml voiescă mie rele, 
căci numai atunci vomă pută cjice cu dreptă 
cuvântă: Mila și adevărulă s’au întâmpinată, drep
tatea și pacea s’au sărutată, adevărulă din pă- 
mântă a răsărită și dreptatea din ceră a privită. “ 

X.——o------

Bismarck despre Anglia.
Cu ocasiunea desbaterei bugetului suplimentară pen

tru Camerun, prințulă Bismarck a ținută în Reichstag 
ună interesantă discursă asupra politicei coloniale a Ger
maniei, vorbindă cu acăstă ocasiune și despre relațiunile 
cu Anglia. Bismarck acusă mai ântâiu atitudinea Reichs
tagului față cu tendințele coloniale ale Germaniei și (jice 
că prin acesta streinii prindă curagiu, ca să creeze greu
tăți politicei germane. Continuândă dice:

,0mulă este ispitită a crede că esistă o legătură 
internațională de oposițiă față cu guvernulă germană. 
Nu păte să fie decâtă machinațiunl streine, cănd în En
glitera se publică scrisori din partea regiloră australieni

eătră împăratulă și convorbiri intime ale agențiloră noștri, 
mai nainte d’a fi cunoscute aici.

>T6te acestea suntă semne de supărare din partea 
Engliterei. Lordulă Granville este în erăre când crede că 
sfatulă meu era pentru ca să ia Egiptulă. Acâsta este 
o erâre mare, care mă silesce să vorbescă mai pe față 
și nu după cum suntă obicinuită. Eu nu am obiceiulă 
de a dă sfaturi guverneloră străine și nici n’am dată 
vre-ună sfată în privința Egiptului; mi s’a cerută însă 
adeseori sfatulă atâtă prin răposatulă meu amică politică 
și personală, lordulă Ampthil, câtă și prin ambasadorulă 
nostru din Londra; în ambele cașuri am fostă întrebată, 
dacă n’așă fi dispusă să dau ună sfată său ună semnă 
guvernului englesă în privința Egiptului. Eu totdâuna 
am răspunsă, mai pe urmă în Septemvre 1882, 
că în calitatea mea de ministru germană trebue 
să mă abțină de a dâ guvernului englesă ună asemenea 
sfată, pentru că acăsta trage după sine âre-care răspun
dere. După aceea amă fostă întrebată, dacă nu suntă 
dispusă să-mi dau celă puțină părerea. Amă răspunsă 
că eu ca diletantă în politica englesă și chiar dacă așă 
fi ministru englesă n’așă fi de părere să se anexeze 
Egiptulă; așă fi însă de părere să se ocupe în 
Egiptă, ca intermediară între Englitera și India, o po
sițiune , prin care să se asigure interesele englese. 
Dacă acăsta s’ar face sub suzeranitatea Sultanului, atunci 
Englitera ar evita d’a provoca rivalitatea Franciei. A- 
căsta ar fi părerea mea ca ministru englesă. Am adausă 
că dacă Englitera preferă să enexeze Egiptulă, noi nu 
vomă căuta de a-o împedeca. Pretinia Engliterei 
ne este mai scumpă decâtă viitorulă Egiptu
lui. Totuși se pâte prevedă că anexiunea va provoca 
desbinărl mari între Englitera și puterile europene și va 
creâ dificultăți față eu . Mahomedanismulă ; acăstea s’ar 
micșora însă fărte multă, dacă Englitera s’ar întocmi în 
Egiptă sub firma Sultanului. *A-m mai (jisă că opiniunea 
publică din Francia păte că acum s’ar învoi chiar și cu 
anexiunea, ar remână însă ârecare nedumerire și năcază.

Amă fostă nevoită să dau aceste lămuriri spre a 
răsturna insinuațiunile cum că eu așă fi abătută guver
nulă englesă din calea virtuței prin promisiuni amăgi- 
tăre. <Eu, după ce nai s’a cerută sfatulă, amă spusă nu
mai ce așă face, dăcă așă fi ministru englesă, ceea ce 
suntă veselă că nu suntă. Amă făcută acăsta din con
vingere că și pe acăstă cale potă folosi scopului pe care 
îlă urmărescă: mănținerea păcii.

»Speră că în urma lămuririloră mele, năcazulă En
gliterei pe noi (care pâte că este numai aparentă, deârece 
atunci când cineva are motivă să fie supărată causa o 
caută mai bucurosă la alții decâtă la sine) se va potoli 
și se va pută restabili buna înțelegere. Nu este de câtă 
o erăre de apreciere din partea Engliterei, când ea pri- 
vesce ca ună pericolă pentru coloniile ei modestele năstre 
încercări coloniale în Camerun, Noua-Guină, Noua Bri- 
taniă și Fideji.»

%
—--- o------

Din Reichstag ulii germanii.
In ședința dela 4 Martie st. n. Reichstagulă ger

mană se ocupă cu postulă pusă în bugetă, de ală doi
lea directoră în ministerulă de esterne. In desbaterea 
generală asupra bugetului ținu Liebknecht o cuvântare 
de o oră pornindă dela cele mai nouă mărturisiri ale 
cancelarului referitâre la politica esternă. Lui Liebknecht 
îi pare rău că se slăbescă silințele de reforme sociale ale 
guvernului, cari în adevără nici odată nu au fostă seri- 
osă cugetate. Bismarck, diplomată ală șcâlei vechi', fo- 
losesce ideile moderne celă multă ca cai de înhămată 
înainte. Câtă de puțină i-a impusă cancelarului Reichs
tagulă, totă atâtă de puțină i-a impusă lui, oratorului, 
cancelarulă. Susținerea păcei în Europa este meritulă 
de căpeteniă ală nihilismului rusescă și ală democrației 
franceze. Reichstagulă să’șl aducă aminte — după po- 
topulă de adrese dela 15 Decemvre, acestă nereușită 
plebiscită — că parola este: »Aici Reichstagulă, aici 
cancelarulă.» Social-democrații ar respinge acum chiar 
întregă bugetulă,

In desbaterea specială asupra postului de directoră 
declarară Richter, în numele maiorității liberaliloră, și
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Frankenst, în numele centrului, că voră stărui pentru 
respingerea titlului. Richter accentuă că cestiunea tre- 
bue tratată numai ca posițiune din bugetă, ăr ora- 
torulă centrului observă, că defăimările și bănue- 
lile maiorității dela 15 Decemvre facil imposibilă o 
schimbare a atitudinei tovărașiloră săi. In numele 
minorității] liberale vorbi apărându-se Rickert. Din 
următărele vorbiri suntii de amintită vorbirea con
servatorului de Wollwarth și a democratului Payer. Vor
birea lui Wollwarth produse o viă nelinisce. Intre altele 
(Jise elă, că dela 15 Decemvre s’a închegată în poporă 
părerea, că numai e nici o cinste, să fii membru ală 
Reichstagului. Maioritatea pare că nu are nici o consi
derare pentru sufletulă poporului. Payer observă, că în 
astfelă de cestiunl ar trebui să se cedeze mai puțină 
cancelarului. Windhorst încă esaminăză atacurile lui 
Wollwarth. Elă le privesce acestea dreptă ună simp- 
tomă ală simțului de dreptate ce decade, dreptă espre- 
siune a ideiloră bizantine și speră, că partidele 
dreptei voră desaprobă pe acestă oratoră. Centrulă nu 
are causă să se tămă de disolvare. Dăcă elă votăză 
ărășl în contra postului ală doilea de directoră, urmăză 
voinței alegătoriloră lui.

Posițiunea s’a primită cu 172 contra 153 voturi. 
Maioritatea liberală, cu centrulă, socială-democrații, par
tida poporului și Polonii au fostu în minoritate.

La desbaterea posițiunei despre cheltuelile pentru 
transformarea consulatului din Capstadt într’ună consulată 
generală se atinseră de mai multe ori relațiunile cu An
glia. Kalle (Jise, că interesele germane în oceanulă su
dică pretindă ună scută mai tare, de când Anglia a do
vedită o atitudine dușmănăsă. Richter mustră pe cei ce 
țină așa cuvântări ațîțătore împotriva Angliei; ce pri
vesce actualele greutăți diplomatice, va ști principele Bis- 
marck cum să pășăscă. Luândă a doua 6ră cuvântulă, 
Richter 4>se, că pentru atitudinea guvernului englesă nu 
se păte învinovăți poporală Angliei, că nu esistă nici 
ună contrastă între Germania și Anglia rudită prin istoriă 
și dinastiă. Nu aprobă politica colonială, ce voiescă să 
o Introducă liberalii naționali. Nu e bine, ca tocmai 
când se facă pertractări de aplanare cu Anglia, să se 
târne uleiu în focă.

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

Anglia și Rusia.
In ședința de la 4 Martie n. a camerei lorcji- 

loră din Londra s’a vorbită despre înaintarea Rușiloră 
în Asia centrală. După cele mai nouă informațiunl ale 
lui Sir Lunsden, Grandville împărtăși că ante - posturile 
rusesc! au ocupată pasulă Zulficar și Sariyazi, ăr ună 
postă s’ar afla în Yulatan. Colonelulă Glifanoff s’a re
trasă, cum se presupune, la Sariyazi. Guvernului ru- 
sescă i s’au făcută obiecțiunl și s’a stăruită, să dea stricte 
instrucțiuni comandanțiloră săi, să se opriască dela înă- 
intările acestea, cari ar pută da nascere la ună conflictă 
a ante-posturiloră afgane și rusescl. împărtăși mai de
parte, că guvernulă rusescă a respinsă prin răspunsulă 
său dela 24 Februariu obiecțiunile Angliei, de-a se re
trage dela Sariyazi și dela pasulă Zulfikar. Elă asigură 
însă, că oficeriloră li s’a dată ordină, să pună multă 
grijă pentru evitarea conflicteloră cu Afganii. Ori ce felă 
de încurcăll se potă produce numai în casulă, când Af
ganii ar atacă ante-posturile rusescl.

Lunsden, care îșl dă silința, să împedede orice 
conflictă, a sfătuită pe Afgani să rămână nemișcațl în 
posițiunile loră. Acestă sfată l’a încuviințată guvernulă 
englesă și a trimesă lui Lunsden inslrucții, să stărue, ca 
Afganii să nu înainteze. peste actualele loră posturi. Per
tractările cu Rusia se continuă. Mai împărtăși în urmă, 
că este imposibilă a hotărî, cari suntă adevăratele 
fruntarii.

Ellenborough întrebă, dăcă camera înțelege mărtu
risirile ministrului așa, ca din ele să reăsă intențiunea 
Rușiloră, d’a înainta spre Herat? — Răspun^ăndă Kim- 
berley cjice, că aruncândă ochii pe chartă, te convingi că 
aici e vorba de o însemnată înaintare a Rușiloră spre 
Herat. Vorbindă apoi Lothian întrebă, dăcă crede ca
mera lorcjiloră, că ună răsboiu ruso-englesă să fiă de
pendințe de sorții unui conflictă între ante-posturile af
gane și rusescl? — Granville ceru în sfârșită, să se a- 
nunțe în acâstă cestiune o interpelare.

-------O-------

DIN SUDANtî.
Corpulă de ostă ală armatei englese, care va trebui 

să se concentreze în Suakim, va consta — lăsândă afără 
pe lucrătorii indigeni — din 10000 ostași. Pentru feluri
tele trebuințe ale corpului se voră folosi 15000 cămile, 
3000 catâri și 1000 cai. De vreme ce apa în Suakim 
și pe drumulă cătră Beiber ajunge numai pentru locui
torii țării, se voră lua o mulțime de aparate de destilat, 
pentru a procura cele 60,000 gallone de apă, ce sunt de 
lipsă pe fiecare di. După cum anunță corespondentulă 
din Cairo ală lui »Standard,» supremulă comandantă en

glesă are de gândă, să dea lui Osman Digma o hotărî- 
tăre lovitură, îndată ce tătă puterea armată va fi adu
nată în Suakim. îndată ce acesta va fi sdrobită, brigada 
gardei se va întărce grabnică în Anglia, ăr restulă ar
matei de expedițiune — vr’o 6000 ostași —• va petrece 
vâra în apropierea Suakimului. O parte din aceste șăse 
mii va fi folosită pentru pășirea lucrăriloră drumului de 
feră, ăr grosulă armatei va merge la Sinkat, unde arșița 
nu e așa de nesuferită, ca la Suakim.

SOIRILE PILEI.
»Tribuna1 din Sibiu ărășl este împinsă ,în modă 

fatală* spre cârtă, dar nu cu »Ellenzăk« ci cu »Gazeta.« 
Temenelele și plecăciunile ce i le face făia maghiară, se 
vede oă au încurageat’o de a lovi în confrații ei, ăcă 
așa din chiar senină și cu trănca-flănca. Insinuația per
fidă însă ce o ’mpletescă onorații colegi dela »Tribuna* 
în articululă loră încurcată și confusă, ne constrînge, spre 
cea mai mare părere de rău a nostră, a’i face să’șî cu- 
n6scă odată și dumnăloră lungulă nasului.

—0—
Ni se scrie din Pesta cu data de 5 Martie: «Nu 

sciu dacă vă este cuuoscută că dela finele lunei curente 
jViitorulă* va încetă d’a mai apără. Va apără însă o 
altă făiă cotidiană cu numele »Pressa română* la înce- 
putulă lunei viităre, ală cărei redactară se $ice că va fi 
deputatulă Truța. (?)*

—0—
In întrunirea literară de alaltă-sără (Joi 20 

Febr.J d-șora A. Blebea a cetită «Gomăra de pe mun
tele Rărău* de Gane, ăr d-lă A. Bârseanu nuveleta 
«Istrati Gorăuță» de Slavici.

—0-
In »Analele sciinței istorice* cari se publică 

din partea Societății istorice din Berlină (lahres- 
berichte der Geschitswissenschaften. Tom. IV) a apărută 
o dare de sămă fărte interesantă din partea d-lui Nic. 
Densușianu despre literatura istorică română, dela 
începutulă secuiului presentă și până în anulă 1883.

După câtă ne este cunoscută, direcțiunea acestei 
însemnute publicațiunl voia la începută să însărcineze pe 
ună scriitoră ungură, ca să facă în fiecare ană dări de 
sâmă despre mișcarea literaturei istorice la Români. Ne 
putemă închipui cum ne înfățișau în străinătate literatura 
nostră istorică »prietinii* noștri dela Pesta. Astfelă nu pu
temă decâtă să ne bucurămu, că la rugarea direcțiunii 
d-Iă Densușianu a promisă, să fie și pe anii următori re- 
ferentulă regulată ală acestei publicațiunl în ce privesce 
pe Români.

—0—
»Ellenzâk« dela 4 Marțiu scrie: >Pentru maghiari- 

sare orașulă Csaktornya a premersă cu frumăse esemple 
de sacrificii. Elă a dată pe săma reuniunei asilului de 
copii unulă din edificiile sale, în care să pătă primi mulțl 
copii de limbi străine, precum și copii săraci, pentru cari 
părinții loră nu potă plăti, — și cari în etatea loră fra
gedă să învețe limba maghiară.* Atragemă atențiunea 
părințiloră să se ferâscă de a-șl înstrăinâ copii, căci aci 
nu e vorba de binefacere, ci de maghiarisare.

—0—
»Națiunei» i se comunică scirea, că guvernulă ro

mână a denunțată Miercuri convențiunea comercială cu 
Austro-Ungaria. <

—0—
In BucurescI s’a înființată ună »Cercă agricolă* 

care tinde la întemeiarea și lățirea reală a instrucțiunii 
agricole prin sate, aplicarea în modă eficace a poliției 
sanitare rurale, înmulțirea și îmbunătățirea căiloră de 
comunicațiune, perfecțiunea sistemului generală de cul
tură vegetală și a crescerei viteloră, Introducerea indus- 
triiloră agricole, eftinirea transportului pe liniile ferate, 
atragerea capitalului cătră întreprinderi agricole, sigu
ranța reciprocă a transportului, construcțiunea cheiuri- 
loră și înființarea de docuri, restrângerea drepturiloră 
de cârciumi, înființarea de ferme modelă, înmulțirea 
tjileloră de lucru prin dedarea săteniloră pe timpă de 
ârnă Ia meșteșuguri ușăre, degrevarea proprietăței ru
rale de sarcini escesive și repartițiunea acestoră sarcini 
și asupra averei mobiliare, înfrănarea hoțiiloră de vite și 
asigurarea loră contra perderei, prelungirea în modă ge
nerală a termenului de arenduire a moșiiloră, drenarea 
și irigarea treptată a pământuriloră, canalisarna rîuri- 
loră pentru navigațiă, fertilisarea țârineloră, ținerea 
unei comptabilități minuțiăse și esacte în esploatare, ar
monia dintre proprietară, arendașă, sătănă ș. a.

—0—
»Liberalulă* află, că strămutarea >Convorbiriloră 

literare* dela Iași la BucurescI s’a hotărîtă. Odată cu 
venirea d-lui Iacobă Negru tzi în capitală, și revista lite
rară va apără aci.

- 0—
D. Ananescu, directorulă liceului St. Sava din Bu

curescI, și M. Coloianu, directorulă liceului din Craiova, 
au răposată.

—0—

In Berlină se pregătesce ună imposantă conductă 
cu facle în onărea prințului Bismarck. Ordinea conduc
tului va fi dată în sarcina oficeriloră In frunte voră 
merge studenții, după cari voră urma corporațiunile ce
lelalte. Academia de arte pregătesce mărețe grupe și 
va coopera și cavaleria de gardă. In grapa alegorică, 
cea principală, va fi representată cancelarulă printr’o 
persănă, care are o asemănare isbităre cu cancelarulă 
Iluminația va fi splendidă Afară de facle, se voră purta 
la conductă diferite lampiăne, stăgurl, diferite embleme 
și lampe electrice.

—0—
Statistica oficială pentru provincia Grenada dă ur- 

mătarele cifre: 690 morțl și 1,173 răniți, 3,342 case dis
truse și 2,138 stricate, din causa cutremureloră de pă- 
mentă ce s’au succedată dela 25 Decemvrie.

—0—
La Dorpat s’a găsită o tipografia secretă complectă 

și proclamații de ale comitetului executivă, s’au găsită 
mai multe sute de scrisori, mai t6te fără iscălitură. S’au 
arestată doi studențl ruși, cari erau să ducă cu ei câte
va obiecte din locuința răposatului studentă Pereleaiew 
dar în locuința loră nu s’a găsită nimică suspectă. Nu- 
mărulă celoră compromiși e mare. Se crede că Pere
leaiew a murită înăbușindu-se în pată într’ună accesă 
de epilepsiă. Elă era chimistă și a stată sub suprave
ghere secretă polițienâscă.

--------O--------

Cătră învățătorii Solăgenl.
Țâra Oltului, finea lui Februariu v. 1885.
«Acum se încârcă crucii în 6rba lord trufîă, 
Să ne răpăscă Limba, dăr morțl numai o dămii.»

Stimate Dle Redectoră. In Nr. 36 ală prețuitei 
foi ce redigeți s’a publicată ună concursă, carele, o pre- 
simță, a trebuită să împle de bucuriă nesp să inima fie
cărui română bine simțitoră, și în specială inima năstră 
a învățătoriloră români de pretutindenea. Este vorba de 
premiile cele două, cari s’au publicată din partea comi
tetului desp. XI (Selagiană) ală Asociațiunei transilvane 
pentru literatura și cultura poporului română în favorulă 
învățătoriloră români selageni. O ideă mai nimerită nici 
că se păte!1

Frați învățători selageni! înaintea văstră este pusă 
celă mai frumosă dară, înaintea văstră stă celă mai 
scumpă onorară, ce abia ne păte trece când-va prin 
minte! Deci faceți-vă datoria cu consciință curată, împli- 
niți-vă chemarea cu tătă sfințenia și în fine liniștiți în 
consciința-vă, că a’țl satisfăcută aceleia, concurgeți la 
premiile puse*. Concurgeți în așa numără, încâtă on. co- 
mitetă ală desp. XI ală Asociațiunei transilvane etc. 
multă să trebue să gândăscă și chibzuăscă, cum să fiă 
împărțite premiile mai nimerită.

Faceți-vă datoria, frațiloră, și concurgeți liniștiți, 
căci este vorba de remunerarea muncei văstre oneste, 
este -vorba de reeunăscerea cruntei oboseli, puse întru 
luminarea nămului nostru!.... Faceți-vă datoria și con
curgeți vă dică. căci acesta este adevăratulă premiu, a- 
căsta este adevărata remunerare, ăr nu arginții lui Iuda, 
prețulă sângelui, ce se împărțesce din prtea dușmani- 
loră noștri în sumă de câte 30—50 fl, v. a.J cu scopă 
vădită, ca să vindeți limba și națiunea, ca să înveninați 
inimile tinerimei vouă concrecjute cu veninulă omorîtoră ! 
Faceți-vă datoria, căci numai acăsta o pretinde concur- 
sulă, numai atâta pretinde și nimică mai multă alta, ci 
numai aceea ce o pretinde și legea, ăr nu ce pretindă 
dușmanii noștri, urgisirea nămului din care amă 
eșită !....

Incheiu cu acea ferbinte optare, ca bunulă D^eu să 
răsplătăscă însutită și înmiită mărinimosului donatară 
pentru aceste daruri, dorindă pe viitoră să urmeze a- 
cestă lăudabilă faptă și alțl Români bine simțitori și cu 
dare de mână, — însă nu cu arginți sunători, ci cu da
ruri de acestea, daruri adevărată românesc!, — și apoi 
liniștiți putemă să privimă la viitoră, carele de sigură, 
ne va surîde și nouă.

Tot’odată din aceste potă vedâ și învață multe și 
acei fiii rătăciți ai poporului, acei pigmei mici de sufletă 
cari au trecută în serviciile dușmaniloră noștri, și cari 
uitându-și, că s’au alăptată la peptă română, rămnindă 
ța argintulă lui Iuda, la prețulă sângelui, au începută a 
lucră în detrimentulă națiunei mame, din ală cărei sână 
au eșită, dăr să nu uite nici p’ună momentă că Iuda a 
luată arginții — însă în urmă s’a spânzurată I!

Dorescă să dăe D^eu, ca pe viitoră să vedemă câtă 
mai multe premii de natura acestora, căci atunci is- 
bănda năstră va fi asigurată, ăr rodele muncei năstre 
binecuvântate!  Să dăe D^eu, căci o națiune, carea 
are consciință de sine, în veci nu piere!!

Unu. învățătorii olttnu.



Nr. 44. GAZETA TRANSILVANIEI 1885

Raportnlti secretarului generalii 
asupra lucrăriloră academiei române în decursuiă anului 

1884—1885.
(Urmare.)

4. Lucrarea d-lui At. M. Marienescu intitulată 
»Sărbătorile și datinele romane vechi» începuse a se ti- 
tări încă din anulă trecută, și patru câle erau tipărite 
pănă în ultimele dile ale sesiunii generale trecute. In 
cursulă anului s’a tipărită întregă acâstă lucrare prin în
grijirea Secretariatului și a autorului, căruia i s’a tri
mesă. corectură de pe tâte câlele. Lucrarea a formată 
ună volumă în 8° mare de 447 pagine.

5. x >Psaltirea versificată de Mitropolitulă Dosof
teiu.» De mai mulțî ani, de când am avută fericirea a 
pute dărui Academiei frumosulă și neprețuitulă manu- 
scrisă ală Psaltirii îu versuri a Mitropolitului Dosofteiu 
cu o mulțime de îndreptări, scimbărl și note marginale 
scrise de mâna ilustrului prelată, de atunci se impunea 
necesitatea de a face o edițiune critică a acestui preți- 
osă monumentă ală literaturei nostre din secolulă ală 
XVIl-lea. Acăstă necesitate se impunea cu atâtă mai 
multă, cu câtă edițiunea făcută de însuși autorulă și ti- 
tărită la Uniev în anulă 1673 este plină de greșeli de 
țipară. Dar afară de acâsta, manuscrisulă fiindă scrisă 
pe când Dosofteiu era episcopă de Romauă, au trecută 
mai mulțî ani pănă la tipărire și în acestă timpă elă a 
făcută mai multe schimbări în versurile sale, ba unii 
psalmi i-a versificată cu totulă din nou.

Edițiunea nostră, care s’a tipărită până acum 14 
căle în 8° (224 pagine,) se basâză pe redacțiunea ma
nuscrisului, îndreptându-se cu ajutorulă edițiunii tipărite 
greșelile strecurate în elă de copistă, și însemnându-se 
ca variante tâte deosebirile, pănă și cele ortografice de 
ore-care însemnătate, cari se află între țipară și manu- 
scrisă. In acestă modă vomă avă o edițiune critică a 
textului versuriloră lui Dosofteiu.

Edițiunea acesta va fi însoțită de ună studiu biblio
grafică și literară asupra lui Dosofteiu. Se va studia 
de asemenea versificațiunea și particularitățile fârte în
semnate ale limbei întrebuințate de dînsulă în scrierile 
sale, încheindu-se volumulă cu ună glosară ală cuvin- 
teloră mai însemnate din scrierile lui.

Pentru esecutarea acestei edițiunl în bune condi- 
țiunl materiale, tipografia Academiei s’a înzestrată cu 
literă cirilică nouă, fiindă că cea veche era cu totulă 
usată și avea o formă urîtă. Spre acestă scopă, Dele- 
gațiunea a acordată tipografiei ună acomptă de 4000 lei 
asupra lucrăriloră sale, în vederea trebuinței ce Acade
mia are adeseori de litere cirilice bune și frumâse pentru 
publicațiunile sale.

6. Codicele voronețiană. In urma cererii D-lui I. 
Sbiera, care este însărcinată cu tipărirea acestui codice, 
i s’a trimisă 2000 lei pentru acoperirea cheltueliloră de 
țipară. S’au tipărită până acum 15 câle în 4° (120 
pagine.) Din tâte colele tipărite d-lă Sbiera a trimesă 
la cancelaria ndstră câte două esemplare după cari se 
pâte vedâ modulă în care se face aaâsta publicare.

7- Ați alocată în bugetă suma de 2000 lei pen
tru tipărirea volumului asupra lui Coressi cu care cole- 
gulă nostru D-lă Hașdeu era însărcinată a continuă pu
blicarea începută prin textulă Psaltirii dela 1577. 
Acăstă sumă a rămasă neatinsă, lucrarea nefiindă încă 
presintată.

8. De asemenea a rămasă neatinsă suma de 3000 
lei alocată pentru tipărirea lucrării d-lui Gr. Tocilescu 
»Țăranulă română» premiată de Academiă în sesiunea 
generală din anulă 1882. La 1 Iunie anulă trecută s’a 
dată manuscrisulă autorului, în urma cererii sale, spre 
a-lă revedea și a mai face unele îndreptări înainte de 
a-lă da la țipară. Peste puțină timpă sperămă că ma
nuscrisulă va fl revăzută și se va începe tipărirea.

9. Suma de 1000 lei pe care ați alocat’o ca aju
toră la publicarea catalogului monumenteloră epigrafice 
și sculpturale ale Museului nostru de anticitătl s’a dată, 
dimpreună cu clișeurile făcute de Academiă, d-lui Toci
lescu, directorulă Museului, care peste puțină timpă va 
începe tipărirea acestei lucrări.

10. Credă că este aci loculă potrivită pentru a vă 
pune în vedere următorulă faptă: Vă este cunoscută că 
la 1880 colegulă nostru d-lă A. Odobescu începuse, în
tre altele, tipărirea vieții S-țiloră Varlaamă și Ioasafă 
tradusă din slavonesce de Udriște Năsturelă, cumnatulă 
lui Mateiu Vodă Basarabă. Tipărirea se începuse după 
ună manuscrisă aprâpe contimporană cu epoca traducerii 
care aparținea Bibliotecei statului și care acum se află la 
Museulă de anticitățl. Din acestă edițiune s’au tipărită 
numai 40 de pagine, ăr dela plecarea din țâră a D-lui 
Odobescu câlele tipărite, în numără de 5, stau în depo- 
sită la broșuratorulă Academiei. Ar fi bine să se hotă
rască dacă acăstă edițiune va trebui să se continue în 
modulă cum s’a începută ori nu, pentru ca să se scie 
ce este a se face cu câlele tipărite.

Când se va presenta din nou cestiunea publicării 
acestui textă, se va decide modulă în care va trebui să 
se facă edițiunea lui, mai cu sămă fiindcă în anii din 
urmă au eșită la ivălă mai multe manuscrise, cari tâte 
trebuescă să fie întrebuințate pentru a face o edițiune 
științifică a vieții S-țiloră Varlaamă și Ioasafă.

11. In sesiunea generală trecută ați pusă în bu
getă suma de 1000 lei pentru a veni în ajutorulă pu- 
blicațiunii profesorului Nilles dela Insbruck intitulată 
«Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae orientalis 
in terris Coronae S. Stephani.» Scopulă acestui ajutoră 
era de a pune pe învățatulă autoră în posițiune de a 
pute imuogăți publicarea sa cu o serie de documente 
cari privescă directă pe Români și cari altă-felă nu s’ar 
fi putută publica de astă dată. Publicațiunea profeso
rului Nilles este tipărită întrăgă și peste puțină vomă 
primi exemplarele cari s’au abonată prin numitulă ajutoră.

Autorulă a trimisă câte-va exemplare din «Index 
synopticus* ală cărții din care se vede că mai multă de 
doue din trei părți din volumulă său, care trece peste 
1000 de pagine, privescă directă istoria Româniloră și 
relațiunile loră cu biserica catolică romană.

12. Lucrarea cea mare asupra limbei române pe 
care a conceput’o și a pus’o pe cale de a se realisa 
M. S. Regele, Augustulă și generosulă nostru preșe
dinte onorară, a fostă lăsată de d-vâstră în sarcina d-lui 
lașdeu, celă mai competentă dintre noi în lucrări de 
acestă felă. D-sa vă va arăta modulă cum a începută 
«Marele etimologică ală României» și ne va expune pro
gresele ce a făcută lucrarea sa în decursulă anului.

Delegațiunea a îngrijită a se tipări îndată după se
siunea trecută ,Programa pentru adunarea dateloră pri- 
vitâre la limba română* lucrată de d-lă Hașdeu, cu aju
torulă căreia să se adune materială pentru acăstă lucrare 
din graiulă viu ală poporului din deosebitele regiuni ale 
imbei române. Programa a fostă împărțită prin ministerulă 
instrucțiunei publice pe la preoții și învățătorii din tâtă 
âra. Răspunsurile s’au trimesă de-a dreptulă d-lui Haș

deu spre a le întrebuința la cercetările sale.
Conformă dorinței d-lui Hașdeu, exprimată chiar 

în programa lucrării presentată de d-sa Academiei și 
aprobată, Delegațiunea a obținută dela ministerulă in
strucțiunii publice fondurile necesare pentru a remunera 
trei tineri cari să dea ajutoră materială d-lui Hașdeu la 
marea sa lucrare.

Materialulă pe care-lă utilisăză D-lă Hașdeu, con
sistă din peste o sută cărți și manuscripte române și 
și mai multe sute de documente, în mare parte inedite, 
afară de mulțimea opereloră filologice străine consultate 
pentru comparațiunl. Pe lăngă acâsta, deja pănă acum 
i-au venită aprâpe două sute de caiete din diferite loca- 
itățl, cu răspunsuri la Cestionarulă elaborată de D-sa. 

Numai simpla corespondență cu autorii acestoră răspun
suri, dela cari trebuescă cerute lămuriri peste lămuriri, 
necesitază ajutorulă a doi scriitori. Ună ală treilea, dacă 
nu mai mulțî: este indespensabilă la facerea și mai alesă 
la copiarea extracteloră sub direcțiunea D-lui Hașdeu. 
De și lucrarea este abia ia începută și de și D-lă Hașdeu 
promisese în sesiunea trecută numai ună mică specimenă 
pentru sesiunea de față, totuși D-sa are deja de totă 
gata materialulă peste primulă volumă de peste 400 pa
gine de țipară; ună materială consistândă din peste 3000 
de buletine clasificate.

13. înainte de a încheia capitolulă publicațiuniloră
amă onâre a vă arăta, Comniloră Colegi, progresele și 
starea actuală a lucrăriloră Domisiunii însărcinate cu pu
blicarea colecțiuniloră și lucrăriloră istorice rămase dela 
răposatulă Eudoxiu Hurmazachi, (Va urmă.)

tarulă viârei la mine și spune’i că sunt hotărîtă să’i dau 
ori ce sumă va cere pe ea. Tănărulă galantă se sul în 
cupeu și pomi. Peste câtva timpă intră grăbită în pră- 
văliă băețandrulă, care lăsase vidra amanetă, aduse banii 
ce era datoră și ceru instrumentulă; d. Fritz însă nu i-o 
dete și începu să se tocmăscă cu elă pentru vidră: — 
Nu o vintji? îlă întrebă elă. —- Nu potă, m’ar omorî 
acasă când m’așă duce fără ea, răspunse băiatulă. — 
ți dau 100 Iei I —• Nu potă s’o dau. In fine după ore- 

care tocmălă băiatulă se învoi a i-o vinde pe prețulă de 
800 lei pe care îi numără imediată. Bucuria Iui Fritz 
u mare când se văqju stăpână peste o vidră pe care 

pută s’o vân^ă cu 2000 lei. Alergă repede la otelulă 
Imperială, întrăbă de numele tânărului elegantă și i se 
răspunse că nimeni cu acestă nume nu locuesce în otel, 
Alergă la alte oțele și întrebă de numele tânărului dar 
peste totă același răspunsă: — Nu este aici.... Nu’lă 
cundscemă I In cele din urmă bietulă Fritz înțelese că 
a fostă jucăria unoră pungași dibaci, cari i-au răpită cu 
ună plană subțire suma de 800 lei. Ca să mai scdtft 
din capete, a vândută vidra, pe care a luată.., scițl câtă ? 
Șăse lei!

* **
Ce etate să aibă mirăsa. — Pentru ca tinerii să nu 

mai comită greșeli la însurătâre în ce privesce etatea 
miresei, »Bonner Zeitung» a găsită o formulă matema
tică, care nu va fi fără interesă pentru tineri. Dacă 
tânărulă are n ani, atunci mirâsa să aibă etatea de 
x = Vs n + V“ ani. De esemplu dacă tânărulă are 36 
de ani, mirâsa să fie de 18 -ț- VâfJ =■ 24 de primăveri, 
Negreșită că în cașuri, când inima e stăpână pe cei ce 
voiescă a li-se cântâ «Isaia dănțuesce,* formula de mai 
susă rămâne neresolvată.

* **
Gură copilărăscă. —Mătușa: «Mariâro, nu scii, că 

dacă ună copilă îșl strîmbă fața atâtă de urîtă, Dum
nezeu i-o va face să-i rămână strîmbă?* — Mariâra: 
»Nu-i așa, mătușică, când erai mică ți-a rămasă și ție 
fața strîmbă?»

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

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

Pesta, 7 Martie. — Comisiunea justițiaiă 
a dietei a începută desbaterea specială a proiec
tului de lege asupra notariloră regescl. Comisiunea 
financiară a desbătută, fără să modifice, proiec- 
tulă de lege pentru îmulțirea monedei de aramă. 
Hegedfis atinse în cursulă desbaterei desavanta- 
giulă unității fiorinului, propuse introducerea măr
cii s6u a francului ca unitate. Ministrulă de 
nanțe a declarată că va studia cestiunea și 
vorbită și despre baterea monedei de nickel. >

o

DIVERSE.

fi-

a

0 pungășiă dibace. — In Ziua de lăsatulă secului, 
ună băețandru ca de 9 ani 
piață. Ceru trei părechl de 
i le înfășură în o hârtiă și 

ună momentă încremenită....

pe la ârele 11 și jumătate, 
întră într’o cârnățăriă din 
cârnațl pe care negustorulă 
i-le dete. Băiatulă se opri
Se căută prin tâte buzunarele și în cele din urmă adre- 
sându-se cu o voce rugătâre, (jise cârnățarului: — D-le 
Fritz, amă uitată banii pe masă tocmai în momentulă 
când plecamă. Te rogă, dacă ești atâtă de bună, lasă-mă 
să ducă cârnații acasă, căci părinții mei suntă tocmai la 
masă și m’ar dojeni dacă cumva așă întărea mai multă. 
Fritz dete din umeri, în semnă că nu pâte. Copilulă 
însă oferi negustoriului o viâră veche ce țină la supțiâră. 
— Iți lasă acăstă viâră, Zise, te rogâ. păstrăz’o ca ama
netă pănă m’oi întârce cu paralele. Fritz primi bucu- 
rosă și atârnă vidra într’ună cuiă alături cu o oglindă. 
Câte-va minute după plecarea băețandrului ună cupeu 
se opri în dreptulă cârnățăriei iar din elă se cobori unii 
tânără elegantă care întră cu multă ifosă în prăvăliă. 
Acesta tergui ce tergui și plăti, 
aruncă ochii la viâră atârnată în 
se putu opri d’a întreba: — A 
d-le? — Nu e a mea, răspunse

Când era să iasă îșl 
cuiu lângă oglindă și nu 
d-tale este vidra aceea 
Fritz. — Bună vidră.

Așă dori fdrte multă s’o cumpără. Dau pe ea 100 
de lei. — Nu potă s’o vâncjă cu nici ună preță. — Dau 
pe ea 600 lei. — Nu potă s’o vândă. îmi este lăsată 
amanetă. — Dau pe ea 1000 de lei. — îmi este peste pu
tință, răspunse Fritz. — Iți dau 1500, 1800 de Iei, 
dă mi-o te rogă, țiu multă să posedă acăstă vidră. 
Negustorulă dete din capă în semnă că nu pdte s’o 
vân^ă de i-ar da orl-câtă de multă. — Cum așă face 
atunci, urmă tânărulă elegantă, ca să-o cumpără dela 
stăpânulă ei? — A! așa e mai lesne, răspunse Fritz 
când o veni aici ca s’o scdtă, am să’i vestescă că d-ta 
ești doritoră să’i cumperi instrumentulă. Numai dacă nu 
te superi, te rogă să’ml arăți unde domiciliezl, ca să 
potă să ți’lă trimită pe proprietarul^ viârei. — Eu sunt 
trasă la otelulă Imperială. Trimete, te rogă, pe proprie-

* *♦
f Ne cr ologii. — Alexandru Moru țian ă 

recte D o ș i a, pensionară, după o grea bâlă de 21/, 
ani, în etate de 75 ani și în ală 35-lea ană ală fericitei 
sale căsătorii, și-a dată sufletulă în mânile Domnului, 
în comuna Blășielă.

Fie’i țărîna ușâră!

-------O
Rectificare. — Parastasul^ ce a'a oficiată tn Lechința pentru 

martirii dela 1786 a foștii oferită de d. George C i < c 1 a n U 0 6r nu 
Croclană cum din erdre s’a tipărită.

Ouxaulâ 1* bora* de Vlen» 
din 6 Martie st n. 1886.

Rentă de aură 4°/8 . . , 98.80 
Rentă de hârtii 5% . . 94.05 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare............................ 147.40
Amortisarea datoriei căi

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) . , , . 122.60 

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(8-a emisiune) .... 109.25 

Bonuri rurale ungare . . 103. — 
Bonuri 
Bonuri

mișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 102.30

99.—

cu cl. de sortare 1C3.— 
rurale Banat-Ti-
.................................102.50 

cu cl. de sortare!02.50

Bursa de
Cota oficială dela 22

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5%) 

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

>
>

»
»

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

« > » Națională
Aură...............................
Bancnote austriaco contra aură

n
»
>

„ (5°/o)
urban (7%)

» (6%)
» (5°/o)

ei

Bonuri croato-slavone . . 103.—
Despăgubire p. dijma de 

vină ung........................... — .—
Imprumutulil «u premiu 

ung....................................... 119.26
Losurile pentru regulare»

Tisei și Segedinului . 119.— 
Renta de hărtiă austriacă 83.60 
Renta de arg. austr. . , 84.05 
Renta de aurii austr. , . 108 60 
Losurile din 1860 . . . 138.80
Acțiunile băncel austro- 

ungare..........................  869.—
Act. băncel de credită ung. 311.75
Act. băncel de credită austr. 303.40 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei.................. 5.81
Napoleon-d’orI..................9.79‘/j
Mărci 100 Imp. germ. . . 60.40 
Londra 10 Livres sterlinge 124.26

Bucurescl.
Februariu st. v.

Cump.
92V»
94.95 
90Va' 
32

101 
86V. 
97 
91V.
847, 

1200
293
215

10-75«/#

1884. 
vând.

Cursulu pieței Brașovă
din 7 Martie st. d. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.90 Vând. 8.92
Argint românesc .... h . > 8.80 > 8.85
Napoleon-d’orI . . . . . . . > 9.78 » 9.80
Lire turcescl..................... . • » 11.— • 11.04
Imperiali......................... » 10.— » 10.02
Galbeni............................. 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 • 101.—
Ruble RusescI................. . • > 128.— » 129.—
Discontulă » . . 7--10 */o pe ană.

Editoră: Iaeobă Mureșiann. 
Redactară responsabilă: Dr. Aureli Mureșiann



Nr. 44. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Comande din provincie
se execută p’u.n.otnalVL i

Pentru saisonulu de primăvară ksh

Toalete
de promenade, de mirese 

și de casă,
Mantale de plOie, Jaquete și Mantile după 

cea mai nouă modă

• r

se confecționezi de grabă și cu prețuri moderate
la

(Kovășznai ^ereșzțeșy^
în salonulă loru de confecțiunl de dame 

SSrașovîi (piața mare.)

Mostre se trimit ii la cerere franco.

*&s****
*&s

Primele veritabile bombdne de Malzextract de pieptti pentru 
desfacerea flegmei ale lui Ioanu Hoff sunt în hârtiă albastră.

Extracții de Klalz a Iui 
loauii Hoff $,<Mesuudlieits- 

l>icr.ss 0 sticlă 60 cr.

Extracții de Malx concen
trații a Ini Hoff. 0 sticlă 1 11.

12 cr. 0 sticlă mică 70 cr.

Capacitățile medicale din Viena: Profesorală Dr. Bamberger, Schrbtter, 
Schnitzler, Rokitansky, Basch, Finger etc.; în Berlină d-nii profesori Dr. Frerichs, 
Langenbeck, Osc. Liebreich etc.; ordonăză acestea remediuri în multe cașuri 
de băle cu cele mai vădite succese.

Joliann Hoff’s
Brustmalzextrakt-Bonbons 

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

Joliann Moff ’ s
Malzgesundheits-Chocolade.

lj2 Kilo I. fl. 2.40 cr. II. fi. 1.60 III. fi. 1 
!/< Kilo I. fi. 1.30 cr. II. 90 cr. III. 60 cr.

1 î
la suferințe de pieptu și stomachn, 

tuse, răgușală, inflegmare, (înclinări cataralice), oftică, anemiă, slăbiciune de 
nervi, trebuinciosă pentru întărire la recovaleseențl, pentru cei slabi în desvol- 
tare și slăbiciune, ca și pentru conservarea sănătăței.

Domnului

I0JL1TO BOFF
inventatorulu și fabricatorulă preparateloră de Malz, c, r. furnisoră de curte 

a celoră mai mulțl suverani din Europa etc.
Wien, Stadt, Graben, Braunerstrasse Nr. S.

I
BucurescI, 11 Aprilă 1882.

De mai multă timp am suferită de tuse și durere de peptă fără să fi 
găsită vre-ună leacă. La recomandațiă am luată din depoulă ce se află aci 
berea de Malzextract, în urma căreia iute m’am vindecată. Mă bucură cu 
acăsta ocasie a vă pute mulțumi prin scrisă.

Ală D-văstră plecată Gabrielti Froimescu, Bucurescl.
Brăila (România). D-lui Joh. Hoff, Wien.

Vă rogă a’mi trimite urgentă 13 flacăne bere de Malzextract a lui Joh. 
Hoff și 3 tocuri (în hârtiă albastră) bombăne pentru ușurarea flegmei, de 6re 
ce dama pentru care suntă destinate într’adevără că nu mai păte trăi fără 
întrebuințarea loră. Cu totă stima A. Borghetti.

St. D. Vă rogă pre multă pentru repețirea trimeterei cu expressă pre
parateloră D-tale excelente de Malzextract pentru ală căroră bună efectă viu 
a vă mulțumi. Bolnavulă se simte cu multă mai bine și va întrebuința încă 
îndelungă preparatele D-tale de sănătate. (Comande: 11 flacăne bere concentrate 
de Malzextract, 5Va tocuri de Malzbonbons, &■[% Pf. Malz-Chocolodă II.)

Cu deosebită stimă
A. Neumann, farmacia »La Tigru* în Iași.

Raportîi medicalii.
Botoșani, 5 Octomvre 1882.

St. Domnule! Efectulă de vindecare s’a constatată și în mai multe cașuri, 
a la pacienții mei, ceea ce mă face a comanda și pentru soția mea 100 flacăne 

bere de Malzextract și 20 tocuri Malzextractbonbons, cu trimiterea prin rembursă 
poștală. Cu deosebită stimă

Dr. Pattl Bleicber, fostă asistentă -la clinica d-loră prof.
Arlt Siegmund etc. în Viena.

Paris. Malzextractulă lui Johann Hoff este ună remediu dietetică care 
premerge tuturoră celorlalte leacuri bune pentru constituțiuni slabe și de între
buințare la înclinări cataralice -organeloră de respirațiune și digestiune.

60 de decorațiuni
înființată 1847, în Viena și Budapesta la 1861.1

60 mari decorațiuni

înființată 1847, în Viena și Budapesta dela 1861.

Deposite în Brașovă: Demeter Eremias, Bucurescl: F. Bruss, 
și Gustav Rietz farmaciști, G. Rietz, Martinovics, — PloiescI: N. Pe- 
trescu et C-nie, Bistrița: Cari Nussbăcher, Dăes: Fr. Nik, Dă va: G. Isse- 
kuti, Sibiu: C. Bugarsky, Alba-lulia: S. Mihellyes, farmacistă, Clușiu: 
I. B. Misselbacher senior Târgulă Mureșului: M. Bucher, C. Hutflesz, 
Mediașă: C. Breckneră, A iudă: Ioană Winkler, Sighisără: I. B. Missel
bacher Sen. I. B. Teusch. Odorheiu săcuescă: Solymossy farmacist. Sepsi 
Szt. Gyorgy: Fr. Barabas farm., Tur da: I. Timbus șifiuDeeș: FranzNick.

înștiințare.
Subscrisulă are onorea a face cunoscută on. publică că a deschisă 

aici ună
CURSU

spre învățarea desemnului de eroielă și a croitului 
peixtm Iietine d.e dame 

instruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.
Elevii se instruăză după ună metodă ușoră astfelă, încâtă înșiși 

potă luă măsură și croi cu garanțiă și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același timpă se instruăză și în lucrări practice. 
Atestate numerăse se potă presenta. Fetele sărace primescă instrucțiă 
gratuită. Subscrisulă recomandându-se cu totă adinsulă publicului p, t., 
se rogă de cercetare câtă mai viuă. înscrierea eleviloră se pote face 
dela 8—12 a. m. și dela 1—7 p. m.

Locuința mea se află în strada Căldărarilorfl, casa lui Montaldo 
Nr. 488, scara I, etagiulu I, ușa Nr. 3.

Cu totă stima
J. Graf iustructoru de croita.

Mulțumită generalii din Viena, Peșta, Pojună, Aradă, Alba- 
lulia, Sibiiu.

Adeverimă că amil învățată dela d-lă J. Graf în timpii de 6 săptămâni com
pletă desemnulti de croită pentru haine femeescl și compunerea lord. Dreptd aceea ne 
simțimd atinse în modd plăcută, de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nâstră pentru 
ostenela și diligența sa și de a-lă pută recomanda pretutindenea cu privire la cunos- 
cințele sale speciale și Ia metodulă său ușord de cuprinsă.

Alba-lulia, în Iulie 1884.
P6pp Gyorgyne, Ince SândornG, Emilia Nicola, Ireue Frălich, Ana Siebert, 

Ida Lovv, Hermina Mendl, Irena Halasz. Și tote elevele.

s
Nr. 155 ex. 885.

XX1

w

i

ANUNOIU.
Societatea de împrumută și păstrare „Aurora“ din Năseudu va 

țină adunare generală la 29 Martie 1885 st. n. în edificiulă sc61ei nor
male din locă.

Obiectele :
1. Raportul ti directorelui, cassariului și comisiunei censuratdre.
2. Alegerea a doui membri de consiliu și a comisiunei consura- 

tdre pe basa statului.
3. Pertractarea propuneriloru.
Năsăudu la 27 Eauru 1885.

1—2 Consiliulil administrativii.
SINGURULUI DEPOSITO SPRE VcNDARE ÎN COMISIONQ PENTRU BRASOV0“ 

a-ln Yinmlom iii Urile taiin 
dela IOSIF1& B. TEUTSCH, Sighișora 

se află- la J". Xj. <3z -A.. im Erașovu
Ventjlarea se face cu „prețurile originale"

efective și adică:
Vinuri de masă, (la friptură) 

De Ternava mare, alesă, 
Hausmarke........................... —.60—35

De Ternava mică................—.55 -,'35
Vinuri de masă fine

în sticle tari de 1 Litru, frtimosu adjustate, 
Stlola obloînultp Litru 

fl. cr. fl. cr. 
Din 1879 vin de masă fin dela

Târnava mare....................—.50 - .79
Din 1879 vin de masă ușoră,

plăcută dela Dnnnesdorf K. A. —.- .60
Vinuri negre.

Butelii întregi; Jumăt. 
fl. cr. fl. cr.

Carbonat „Vină pentru cură“ 1.10 — .65 
Budai (groșală de struguri de

Buda) Vin pentru cură . . —.65 —.38 
Burgundu Vină pentru desert —.75 —145 
Medociî pentru deșertă . . . — .65 —.38 
Vină de masă negru din

Transilvania....................... —.60 —.35
Vină de măsă negru din 
Transilvania......................... 1 Litru —.75

adăogenduse numai
Vinuri albe.

Vinuri de desert:
Trieet 1882. Medalia do aurii.

Butelii întregi Jumăt.
fl. Cr. fl. cr.

Riesling eminentă .... 1.30 —.75
„ fină......................—.65 -.38

Muscatelu, „Cabinet" . . . 1.85 1.05
’ „ fină ....................-.60 - .35

Leănyka-Mădchentraube, su-
prafină...................................1.10

Traminu fină......................... —.60
Rozsamalerausstich „superb"

(Vin grand)........................... 1.30
Kokelblumclien plăcută . . — .95
Ausbrucli nat. de Trans. dulce

și cu putere, forte fină . .
Vinuri rare.

Vinuri de cură din 1834,
ană destulă de vestită

Din 1848 Bacator, premiată
Viena 1873, Stuhhveissen-
burg 1878 .......................

Din 1862 vină de Mediașă .
Slivoviță s6u Silvorium din Transilvania (rachiu curată de prune).

Graz 1880 Medalia de argint a statului.
In sticle tari, frumoșii adjustate.

lLtr. ‘/abtr.
fl. cr. fl. cr.

spesele

2.10

1.60

1,10
1.10

-.65
-.35

—.75
-.55

-.95

— .65
-.65

I

k».

- • - ■
lLtr. ’/sLtr. 

... ... ... fl, cr. fl. cr.
1834 Slivoviță, Kabinet Trank .... 2.50 1.50 1875 escelentd.......................... » . . . . 1,30—.75
1848 „cu buchetd deosebit de fină . . . 2.35 1.25 1880 forte convenabilă.............................l.io - .65

Că vinurile mele suntu absolută curate naturale dau tdtă garanția.
Liste cu prețurile pentrnEngros se trimită gr a tis și franc o. ''Sfeg

losifu B. Teutscli, Sighișdra.
I>EPOSITri.fc cu ven^area în comision® : 

pentru Sibiiu: lohann Billes; pentru Clușiu: Csiki Lukats; pentru Marosvăsârhely: Cari 
Hutfless; pentru Bistriță. Adolf Fleischer.

1848 „cu buchetă deosebit de fină . . . 2.35 1.25

Zambaeh și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericescl

de ritu latinu și grecu
în Budapesta, stradaîn Budapesta, 

Falonu s6u Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachinu, 
prapuri. T6te felu
rile de stăguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoră pe

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care nu voră conveni, se voră 
schimbă cu altele.

Vațului, Vâczi utcza Nr. 17.
altariu, potiruri, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificalu, candele 
de altară, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotu, cărți 
de Evangeliă etc.

Tipografia ALEXI, Brașovti.


