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Brașovâ, 7 (19) Iunie 1885.
Va se (ji0^ cu ajutoriulti estremului oportu- 

nismă alu fețeloru nâstre bisericescl amu ajnnsti 
așa departe, ca să vedemu redusu conflictulu, 
ce s’a iscatu între guvernă și archidiecesa ndstră 
română gr. orientală din Transilvania, în pri
vința împărțirei subvențiunei de stată la preoții 
lipsiți de mijldce, s&’lu vedemă redusă dintr’ună 
conflictu pentru 24,000, la ună conflictă pentrn 
20,000 florini.

Cu alte cuvinte maioritatea sinodului estra
ordinară de Marți și Miercuri a luată în acostă 
importantă afacere o hotărîre, prin care se apro- 
piă cu câțiva pași de disposițiunea ministrului, 
în așteptare negreșită, că ministrulă vădendu 
buna disposiținne se va apropia și elă cu câțiva 
pași, așa că în cele din urmă capulă bisericei, 
care stă în mijlocu. să p6tă împreună ambele părți 
litigante întinc|endă uneia mâna drâptă er celei
lalte mâna stângă.

După scirea telegrafică, ce ni-o transmite 
biroulă de corespondință din Pesta, se pare că 
votulă sinodului estraordinară, prin care se pri- 
mescă cele 4000 florini puse la disposițiunea 
Metropolitului, ear celelalte 20,000 destinate spre 
distribuire prin organele administrative ale sta
tului se respingă, în sensulă hotărîrei sinodale 
de mai înainte, se pare că acestă votă este con
siderată și din partea guvernului ca o punte de 
apropiare între elă și între sinodă.

Căci eătă ce se crede în Peșta : se crede, 
că votulă sinodului archidiecesană din Sibiiu de 
Mercur! săra indică, că conflictulă dintre guvernă 
și sinodă s’ar pută cu totulă delăturâ, dăcă Me- 
tropolitulă ar împărți întrăga subvențiune sub 
propria sa responsabilitate.

Suntemă informați, că îndată la începutulă 
discusiuniloră sinodului estraordinară s’a pusă 
pe lângă cestiunea principială și cestiunea perso
nală a Metropolitului, ^icându-se că asupra celoră 
4 mii, ce se încredințăză de cătră guvernă patriotis
mului specială ală Escelenței Sale, nu mai păte 
fi nici o discusiune. Metropolitulă însuși — ni 
se scrie — n’a vrută să se pronunțe categorică 
nici într’o parte, nici într’alta, dăr de câte ori 
se accentua mai tare, mai alesă de cătră mem
brii mireni, cestiunea principiară, Prea Sânția Sa 
documentă o mare neliniște.

Cu atâtă mai multă s’a lucrată însă în con- 
ferențele secrete, pentru ca nu cumva să se res
pingă întrăga disposițiune a ministrului de culte 
și ca nu cumva biserica să declare, că ea, ca 
ună corpă autonomă și constituțională ce este, 
nu păte aprobă modulă estravagantă și vătămă- 
toră, prin care Metropolitului i se acordă ca o 
grațiă pentru merite specifice personale ceea ce 
se cuvine bisericei.

Metropolitulă este declarată singură de „bună 
patriotu“ și dacă pe basa acăsta Escelența Sa 
crede că va pută ocupă o posițiune mijlociă între 
guvernă și biserică, atunci, mărturisimă, acăsta 
posițiune este de totă delicată și dificilă. De- 
ărece e mai multă ca sigură, că o parte îlă va 
trage în drăpta ăr cea leită în stânga se nasce 
pericolulă, că în cele din urmă va fi răpită cu 
totulă de puterea, ce va sci să eserciteze asupră-i 
cea mai mare atracțiune. Astfelă la conflictulă 
dintre guvernă și biserică se păte adauge ușoră 

și conflictulă între capulă bisericei și între re- 
presentanța legală a ei.

Eată considerațiunile cari facă să ne fie 
cu neputință a aprobă în totalitatea lui votulă 
de Mercur! ală Sinodului, in curândă ni se va 
dă ocauiune a mai reveni asupra acestei cestiuni, 
care este și remâDe de mare importanță în viața 
constituțiunală a bisericei. Pănă atunci le mulță- 
mimă celoră 12 deputaț! sinodali, cari pănă 
în sfârșită au apărată cu demnitate hotărirea 
energică primitivă a sinodului ordinară.

Espedițiunea italiană la Marea roșiă 
și Mancini.

Despre Italia puțină s’a aurită în timpulă din 
urmă. Părerea generală este însă nu numai în Italia 
ci pretutindeni, că espedițiunea trupeloră italiane la Marea 
roșiă nu și-a ajunsă scopulă, că a fostă o greșelă și o 
cheltuială zadarnică. Cabinetulă italiană de sigură că 
s’a așteptată la alte resultate mai favorabile ale politicei 
sale coloniale. Elă a contată la o cooperare a Italiei 
cu Anglia în Egiptă, c’ună cuvântă la o acțiune mai 
mare și mai folositore. In locă de acăsta însă Anglia 
îșl retrase trupele din Sudană și scirile ce sosescă dela 
țărmii Mărei roșie suntă rele și spună numai de mul
tele băle, de cari trebuie să sufere trupele italiane.

Din causa acăsta domnesce în Italia mare ferbere 
și supărare pentru jertfele ce se aducă fără de nici ună 
folosă. Lunea trecută, cu ocasiunea desbaterei buge
tului ministerului de esterne în camera italiană, oposi- 
țiunea a cerută dela d. Mancini deslușiri în privința po
liticei sale esteriăre. Mancini răspunse între altele:

„Nimică nu s’a petrecută pănă acum, ce ar sili 
politica italiană în Arifca să pornăscă pe alte cărări său 
ce ar pută face pe cameră să’și retragă votulă său apro- 
bătoră de mai înainte. Din contră, situațiunea s’a mai 
ameliorată prin apropiarea Angliei de Germania (sgomotă), 
prin soluțiunea amicabilă a cestiunei afgane și prin paci- 
nica regulare a relațiuniloră năstre cu regele Abis- 
siniei. (Rîsete; voci în stînga: destulă). Domniloră! 
Lăsați-mă celă puțină să finescă. Regretă că se îndrăptă 
contra guvernului atâtea imputări și acusărl; observă 
însă spre bucuria mea, că imputările și acusările suntă 
acele, ce i s’au făcută odinioră lui Cavour din causa 
espedițiunei în Crimea. (Sgomotă mare și rîsete înde
lungate; președintele intervine). Mancini finesce cjicendo, 
că elă aștăptă dela timpă justificarea politicei sale 
africane.“

Discusiunea s’a terminată cu o vietoriă a cabine
tului, a căruia politică fu aprobată, însă numai cu 19 
voturi maioritate și după ce Mancini a declarată, că 
guvernulă nu voiesce să întreprindă nici o nonă acțiune 
la Marea roșiă, fără a întreba mai înainte parlamentulă, 
dăr nici nu voiesce să retragă trupele de acolo.

Ministerulă italiană a rămasă la cârmă, dăr a ră
masă împreună cu elă și neliniștea cea mare, ce a 
cuprinsă opiniunea publică din țâră.

Sinodalii din Sibiiu.
Sibiiu, 18 Iuniu 1885.

Domnule Redactoră ! Nici când era Roma în celă 
mai mare periculă nu se voră fi ținută atâtea consultări 
secrete ca eri. Și de ce, când pură și simplu trebuia 
să se respingă totă ajutorulă? Atâta vă potă spune sigură, 
că conclusulă, așa cum s’a adusă eri, se pote considera 
mai multă ca ună efluxă ală pressiunii. Mai multă 
protopopii au insistată pentru primirea celoră 4 mii fl.

lată și conclusulă sinodului cu motivele sale:
1. Avândă în vedere, că guvernulă nu a avută 

și nu pote să aibă motive fundate, de a altera disposi- 
țiunile resoluțiunii pră înalte din 29 Maiu 1861;

Avendă în vedere, că disposițiunl, că cele luate 
față cu biserica năstră, nu s’au luată față cu nici una 
din celelalte biserici autonome din patriă, de asemenea 
jautorate din partea statului;

Avăndă în vedere, că prin punerea în lucrare a 
acestoră disposițiunl se distruge în cleră legătura ca
nonică și se sgudue adâncă disciplina bisericăscă;

Avendă în vedere, că prin aplicarea acestoră 
disposițiunl după esperiențele de pănă acum se des
chide calea la multe abusurî și abnormități, prin 
cari s’ară pută zădărnici părintâsca intențiune exprimată 
de Maiestatea Sa Preagrațiosulă nostru Monarchă la 
acordarea acestui ajutoră, ca dintr’ânsulă să se împărtă- 
șescă numai preoții săraci, luminați și zeloși în împlinirea 
chemării loră;

Avendă în vedere, că aceste disposițiunl jignescă 
adâncă autonomia și libertatea ce i s’a garantată bise
ricii nostre prin legile țării:

Sinodulă cu adencă durere ia actă, că după ex- 
misul ministerial din 4 Maiu a. c. Nr. 16013 a rămas necon
siderată representațiunea așternută Maiestății Sale în o- 
biectulă acesta, — rămâne pe lângă hotărârea luată cu 
privire la acestă ajutoră sub nrii 50 și 51 ai sesiunii 
ordinare din acestă ană, și declară din nou : că sub 
condițiunile din normativulă ministeriala din 18 Ia- 
nuariu 1884 ajutorulă de stată de 24,000 -fl. nu-lă 
pote primi neputendu-la considera, ca pe unuia data 
bisericii. “

2. Relativă la suma de 4000 fl. pusă la dis
posițiunea Archiepiscopului spre a o împărți între preo- 
țimea archidiecesană, — considerândă că în privința îm
părțirii acesteia nu se reservă organeloră politice inge- 
rența necompetentă, și considerândă, că patriotismulă 
preoțimii năstre manifestată în faptă în tăte timpurile 
stă mai pre susă de tdtă îndoiala, — Sinodulă se învo- 
iesce: ca Archiepiscopulă s& o ridice și să o împartă 
conformă principiiloră cuprinse în prea înalta re- 
soluțiune dela 29 Maiu 1861“

Conclusulă 1 s’a odusă cu unanimitate, âr ală 
2 cu maioritate de voturi.

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

SCIRILE BILEI.
Primimă următârea comunicare: »Sânția Sa Pă

rintele Episcopă ală Oradii mari Michailă Pavelă în 
filele trecute a depusă la capitalulă de acolo o fundați- 
une nouă de 30 mii fiorini, destinată spre ajutorarea 
celorlalte fundațiunl diecesane. Cu acâstă sumă, fundați- 
unile puse prin mărinimosulă Archiereu în scopuri die
cesane se urcă la 100 mii fiorini. Felicitămă diecesa, 
carea pote numi ală său pe ună asemenea Archipăstoră 
binefăcătoră și îngrigită de lipsele turmei Sale.«

—0—
Ni se scrie din ȚințarI cu data 17 Iuniu n.: »Ale- 

gerea de notară în comuna mare ȚînțarI s’a făcută în 
14 Iuniu n. alegându-se cu unanimitate d. Simionă T. 
lanculescu, de presinte notară în Ibisdorfulă săsescă de 
lângă Mediașă/—P.

—0—
Totă din Țînțari ni se comunică, că in 15 Iuniu 

n. pela ărele 10 a. m. a isbucnită ună mare incediu, 
ardândă totală 3 case și 8 șuri. Din acestea numai o 
șură a fostă asigurată.

—0—
Cu ce se ocupă reuniunile maghiare de cultură, 

ne spune următorulă casă: Președintele reuniunei de 
soiulă acesta din Pesta, vice-primarulă Cari Gerloczy 
(mai nainte Gamperl) a adresată președintelui societății 
birtașiloră Gundel o hârtiă, în care îi atrage atențiunea 
că în multe restaurațiunl și birturi nu se găsescă liste 
maghiare de mâncări și chelnării nu sciu unguresce, îlă 
rogă deci să înlăture acestă rău prin tote mijlăcele po
sibile. Se vede că suntă mulțl Maghiari în Pesta, de 
vreme ce birtașii au necesitate de chelneri nemți!

—0—
Prințulă de corână Rudolf și principesa Stefania 

voră călători în vâra acăsta la Petersburg, Moscva, Cliieo 
și Caucas, scrie foia rusă „Novosti.“

—0—
Nisce (Șilerî români — seu după cum îi numescă 

jidovii dela „Pester Lloyd“ valahi — au găsită în gră
dina cantorului catolică din Aiudă obiecte de valore 
de argintă, care pară a fi părți ale unui bogată hamă de 
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cald. Intre ele suntă mai multe tăblițe rotunde de ar
gintă frumoșii lucrate; pe una din ele se vede Sfânt ulă 
George, care e împodobită cu pietre scumpe. Apoi s’a 
mai găsită ună lungă lanță de argintă, o mare semi
lună totă de argintă cu anulă 1560, sîrmă de argintă, 
monede, groșițe poloneze, dinari din 1519—1560. Lu
crurile găsite le-a luată autoritatea.

—0—
O telegramă din Bucuresci cătră »N. fr. Presse» 

spune, că guvernulă română ia măsuri pentru esecutarea 
legii privitore la înființarea de laboratorii chimice la frun
tarii pentru esaminarea mâncăriloră și băuturiloră venite 
din străinătate.

—0—
Lucrătorii fabriceloră de postavă și de țesută din 

Brunn s’au pusă în grevă. Ei nu voră să lucreze mai 
multă de 11 Ore, după cum e stabilită prin lege, pe 
când proprietarii fabriceloră ceră să lucreze 11 Ui ore.

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

Românii și Ungurii.
,,Telegrafulft“ din Bucuresci scrie următor,ulft 

articulti de fondu cu data de 5 Iuniu :
> Nimică mai periculosă decâtă orgoliulă. Elă perde 

nu numai individe, dăr încă dinastii și popore. Istoria 
este de țață, atâtă cea vechiă câtă și cea nouă, pentru 
a ne arăta acăsta. Prin orgoliu a cădută marele impe
riu romană; prin orgoliu s’a stinsă Grecia, care lumina 
lumea, și a devenită cenușe, pe care caii invadiuniloră o 
ridicau în ventă și o risipâu cu piciârele loră; prin or
goliu a dispărută o sumă de popâre și prin orgoliu im- 
periulă francesă a cădută, Francia a fostă umilită, și sta- 
tulă acela, care acum trei secole făcea spaima lumii ci- 
vilisate și trăgea la carulă său triumfătoră din Constan- 
tinopole prinți și regi, acumă e pe marginea mormân
tului.

»Aceste învățăminte istorice se vede însă că nu deștâptă 
de locă pe vecinii noștri unguri. Isolaț! în mijloculă 
unoră popâre de altă gintă, și chiar de altă religiune, nu 
vădă pericolulă care îi amenință. In locă să caute a se 
alia și a lucra în comună acordă cu popârele acelea cari 
au interesă, ca și ei, să trăâscă între două oceane, celă 
slavă și celă germană, ei nu facă decâtă să le persecute, 
să înăbușâscă și limba și simțimentulă loră patriotică. 
Pentru că adl suntă legați cu Austria printr’ună dualismă 
născută din necesitățile momentului, ei au uitată posi- 
țiunea loră de altă dată și facă ca uceniculă care iese 
calfă: bate și elă la rândulă său pe ucenică, pentru că 
a fostă și densulă bătută.

»Dâr acâstă situațiune suntă siguri că va dura multă ? 
Puternicii unui Stată se servescă de 6menl până au tre
buință de dânșii, până interesulă loră cere, și pe urmă 
le arătă ușa. Ceea ce facă conducătorii unui stată pen
tru că suntă tari, asemenea facă și unele state mari cu 
altele mici. Nu a mai avută Ungaria situațiunea de ac|I? 
Sub Maria Theresia nu s’a făcută apelă la spada Unga
riei ca să scape imperiulă, și, după ce l’a scăpată, cu 
ce s’a alesă vecina nâstră? Cu ună sclavagiu de sumă 
de ani. Nu (jicemă că Austriă nu e sinceră. Din contră, 
ea a lucrată totd’auna cu bună credință. Dăr a urmată 
așa cum cerea interesulă esistenței sele. Dâcă mâne in
teresele sfatului voră cere ca elementulă preponderentă 
să fie celă germană și poimâne să fie celă slavă, Aus
tria se va adresa la ele și celă ungurescă va fi eliminată, 
chiară sugrumată când va voi să ridice capulă.

»Ungaria, după cum amă mai spus’o si altă dată, 
are interesă să fie bine numai cu două popâre, cu Ro
mânii și Grecii, nu ca să atace pe Austria nici să se des
partă de ea, dâr pentru esistența ei, pentru a trăi ca 
națiune în mijloculă Slaviloră și Germaniloră, cari suntă 
mulți și negreșită au și consciința forței loră pentru a 
căuta să germaniseze seu să slaviseze orice elementă pe 
care îlă întâlneșce în cale și nu pote să-i resiste. Cu 
Grecii se află despărțit! prin Slavi; cUjRomânii se află ve
cini, umără la umără. Prin urmare interesulă ei celă 
mai imediată este să se afle în cele mai bune relațiuni 
cu Românii.

»Cu tote acestea, poporulă celă mai multă urâtă de 
Unguri, este poporulă română. După ce persecută pe 
frații noștri de peste CarpațI, după ce caută prin t<5te 
mijlâcele să nimicescă limba și naționalitatea loră, 
apoi și nouă aici ne facă tote șicanele, tote neajunsurile. 
Cestiunea închiderei granițeloră la vitele nâstre este mai 
cu sâmă o adevărată asmodiă 1 De patru ani, aci închide 
granițele sele viteloră nâstre sub pretestă că suntă bol
nave, aci le deschide; însă timpulă celă mai lungă este 
acela când granițele stau închise. Ceea ce s’a petrecută 
acum în urmă, este într’adevără ună scandală. Nu a 
trecută o lună de când s’a deschisă granița viteloră 
nostre, după ani întregi, și âtă că ea se închide din nou, 
numai din partea Unguriloră. Pretestulă este erăși ve- 
ciniculă pretestă, că vitele suntă bolnave.

»Cu tâte acestea atâtă după scirile nâstre particu
lare câtă și chiară după amănuntele ce ne aducă parele 

de peste CarpațI, acestă pretestă este ilusoriu, nu are 
ființă. Ântâiă că la graniță veterinarii unguri au consta
tată sănătatea porciloră cari mergâu la Steinbruck. Acolo 
chiară unii au recunoscută constatarea dela graniță bună, 
âre alții, negreșită inspirați pe de o parte de acei cari 
au interesă să ne șicaneze si pe de alta de comercianțl 
cari au porci de vândare și suntă mai proști decâtă a’i 
noștri, au inventată boia. La Sibiu de asemenea s’a vă
zută atâtă de comercianțl câtă și de Omeni ai sciinței 
că boia nu esistă. Chiară guvernulă austriacă recunosce 
acesta, căci elă lasă granițele sâle despre Bucovina des
chise.

»Decî Ungaria nu are nici ună motivă din acestă 
punctă de vedere să ne închidă granița. Care este a- 
tunci motivulă, ca să ajungă la o asemenea măsură re
probată de orice omă, care ține la adevără și la demni
tatea sa personală? Nu pOte să fie altulă decâtă orgo
liulă și invidia.

„Poporulă ungurescă îșî pusese în capă să civiii- 
seze popârele din Orientă, și cu deosebire pe cele din 
peninsula balcanică. Pentru acesta lucrâză și se pre
pară dela 1867, de dtad a încheiată dualismulă cu 
Austria. Mândria hainei și a pintenului nu era destulă, 
Ungurii voiau ca lângă ea să se adauge și mândria con- 
cistei pe tâte terenurile. Insă nu e destulă a voi, 
trebue și putința de a face. In momentulă dulciloră 
speranțe și mărețeloră ilusiunl, veni ca din senină res- 
boiulă dela 1877. Românii se declarară în stare de a- 
părare și rupseră legăturile seculare cu Turcia. Acesta 
era începutulă emancipării statului română și semnalulă 
intrării sâle în acțiune pentru a îndeplini cu succesă 
aspirațiunile ungurescl. Mișcarea Româniloră aduse o 
perturbare în Ungaria, încâtă pe aci era să se facă o in- 
vasiune în România de bande ungurescl, dâcă Austria, care 
luase angajamente cu Rusia, nu se opunea cu enegiă

„Apoi triumfulă dela Plevna, dela Rachova și dela 
Smârdană a umplută cupa invidiei. De atunci nu mai 
putemă fi vătjuți de Unguri decâtă cu ochii răsbunărei. 
Nu pote să le trâcă prin minte, nu potă să înghită idea, 
că România are misiunea, atâtă prin forța sa câtă și 
prin caracterulă său blândă și francă, de a trece înaintea 
loră în Orientă și a cuceri iubirea și concursulă po- 
pâreloră de acolo pentru formarea ligei de comună 
aprăare.

„Eșeculă de pe urmă care l’a încercată Ungaria 
cu esposițiunea sa, la care România n’a luată parte și 
la care nici ună Română n’a dată concursulă său, fie 
chiară prin presența sa, a iritată și mai multă pe ve
cinii noștri. Mândria umilită a făcută pe Unguri să nu 
mai pună nici ună frâu urei loră, și acâsta este causa 
recentei închideri a granițeloră.

„Insă, cum amă mai disă, orgoliulă perde nu numai 
individe, dâr încă dinastii și popâre. Orgoliulă său va 
perde și ne Ungaria. Luându-se rău cu tâte popârele, 
fie din statulă dualistă fie din vecinătate, în 4iua deci- 
siuniloră mari se va găsi singură și voră dispune de ea 
cei tari, cum dispune ea de cei slabi atjll.'1

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

Esamenulti scdlei gr. cat. din Deșin.
(Starea scolelorti și bisericilortl din acestă tracta. O faptă 

bună de premiare și imitare la scola din Urișorti.)

Deșiu, la 15 Iuniu 1885.
Duminecă în 14 Iuniu n. s’a ținută esamenulă de 

vâră cu pruncii dela scâla confesională gr. cat. din Deșiu. 
Scâla, deși mică și după aspectulă de din afară puțină 
promițălâre, înăuntru era decorată cu ghirlande de frunte 
de ștejară și cu ună numără frumușelă de prunci și fe
tițe îmbrăcați în vestminte de sărbătâre, cu fețele ru
mene și viâie și cu ochii espresivi, scițl cum suntă prun
cii de Română. Numărulă celoră presențl era ca la 30 
din 80 obligați la scâlă. Așadară nici jumătate din
pruncii obligați nu cercetară scola preste ană. Gausa
vomă spune-o mai târdiu. De față era P. On. d. pro-
Lopopă I. Vele ca directoră ală scOlei și câțiva ono-
rațiorî; învățăcorulă este d. Teodoră Bota.

Esamenulă s’a începută cu religiunea preeurgendu-se 
tâte studiele propuse. Răspunsurile au fosiă satisfăcătâre 
din tâte obiectele. Scrisorile prunciloră au fostă preste 
așteptare bune. Aritmetica, acelă obiecLă atâtă de ne
cesară pentru vieța practică, s’a propusă cu destulă te- 
meiu, sciindă cei din despărțămentulă I. lucra cu cele 
patru operațiuni fundamentale. Una îmi permită a ob
serva și acâsta este: calculațiunea ;mintală ar trebui 
mai bine deprinsă preste totă în scolele nâstre.

Limba maternă, pe carea trebue să se pună ună 
deosebită pondă, aici s’a propusă cu resultatulă mulță- 
mitoră. Cetirea, enararea, cu cuvinte proprie, a celoră 
cetite și declamarea de poesii ca: »Peneșă Curcanulă» 
cu ună succesă așa de bună arată zelulă din partea în
vățătorului, pentru care merită laudă.

Intre învățăcei unulă a atrasă atențiunea tuturoră 
celoră de față prin răspunsurile sale bune, ba chiar sur- 
printjătore. Acesta, fiu de plugară din Bogata română, 
a fostă adusă de tatălă său la scola din Deșiu, ca să 

potă face ună sporă mai bună, căci părintele său, deși 
plugară săracă, are dorința fierbinte să-și cultive fiulă la 
scole mai înalte, ceeace mi-a comunicată cu lacreml în 
ochi. Ună Română cu atâta sete de învățătură merită 
a fi sprijinită. Recomandămă pre Ioană Gavre ca pre 
ună pruncă talentată ,Asociațiunei transilvanei să-i con- 
ferâscă ună stipendiu, ca să pâtă trece la ună gimnasiu.

Atâta despre esamenă. Dar să spunemă causa 
pentru care pruncii nu cercetară scâla regulată. Acâsta 
nu provine din negligența mai mariloră scolei, ci din 
starea poporului credinciosă ală confesiunei gr. catolice. 
Cea mai mare parte din poporulă română gr. cat. este 
în stare miseră. Poporă colonisată de câțiva ani încâce.

Multă ostenâlă se recere din partea preotului pentru 
a aduce pe atare elementă acolo, ca să cunâscă folosulă 
scâlei și ală bisericei. Pre lângă sabia gurei ar mai tre
bui aplicată și arma legei. Scimă însă cum se intere- 
sâză autoritățile civile de aplicarea legei în interesulă 
învățământului nostru. Ar dori să nu avemă nici atâta 
lumină.

Din cele premerse se pâte esplica și împrejurarea, 
că în Deșiă, orașă și capitala unui comitată cu maiori- 
tate absolută românâscă, nici edificiulă școlară nici bi
serica nu corăspunde recerințeloră locului și timpului și 
nici numărului sufleteloră gr. cat. cari trecă peste 1500. 
Pentru ridicarea unei biserici din materială solidă lucră 
d-nulă protopopă locală Vele din răsputeri. Fundamen
tală este pusă de câțl-va ani pe ună intravilană cumpă
rată. Fundamentală cu intravilanulă au costală vr’o 
3000 fl. Acuma ârășl s’au adunată din contribuirile 
pcporeniloră și din ajutâre aprope 3000 fl., între cari 
1200 dela Ilustritatea Sa episcopulă Szabo; onore lui! 
In întreprinderi ca și acâsta ar fi bine să ne sprijinimă 
unii pre alții. Mai multă interesă, frați români, și vomă 
face minuni! Câte ună cruceră fie-care sufletă Română 
și pre rândă amă pută desbrăca vestmintele cele sără- 
căciose ale bisericiloră și scoleloră nâstre. Astăzi să 
ajutămă pe Deșienl, mâne pe GherlenI și așa pe rândă 
unde muculă arde la degetă.

Se va pune la cale și ridicarea unei scâle mai co- 
răspuncjătâre confesionale în Deșiu—zelulă și energia nu 
’i lipsescă domnului protopopă Vele și aceste multe potă 
face, mai alesă dâcă mai are sprijinitori.

Sperămu, că și comuna orășenescă ne va da 
ajutorulu legala atâta la biserică câta și la scolă 
conforma § 23 art. de lege LIII din 1868, că
reia obligă comunele și orașele să dea ajutoră din 
lada comunală în proporțiune drdptă fiecărei con
fesiuni pentru scopuri școlare și bisericescl.

Preste totă (|isă în acestă tractă protopopescă bise- 
ricele și scâlele suntă în stare înapoiată, din causa sără
ciei poporațiunei. Ar fi de dorită, ca bareml la vederea 
marei mișcări din giurulă nostru să ne trezimă din apa- 
tiă, să ne deșteptămă din starea somnorâsă și să înce- 
pemă a lucra și noi. Acuși mă temă, va fi prea târziu. 
G'enerațiune tânără, pre tine te conjură, punetela muncă! 
Hesiodă ne spune că: »ț)eii puseră labârea înaintea vir
tuții.* Să nu desprețuimă dâră labârea, căci după ea 
premiu ne aștâptă. Biserica și scâla este astătjl totă ce 
avemă mai scumpă. Să le îmbrăcămă în vestminte de 
sărbătâre, căci aceste arată starea de cultură a unui po
poră. Biserica și scâla suntă barometrulă cu care se 
pâle măsura gradulă de cultură și civilisațiune a unui 
poporă.

Să mai amintescă ca de încheiere ună faptă îmbu- 
curătoră, dela scâla confes. gr. cat. din Urișoră, filiala 
parochiei din Deșiu. Visitândă mai cjilele trecute scâla 
numită, d-lă învățătoră Caragianu a ținută proba de e- 
samenă cu pruncii școlari. Resultatulă a fostă cu ade
vărată surprim}ătoră. Prunci și fetițe începători, cari 
abia sciu vorbi când intră pentru prima Oră ’n scâlă, 
după câteva luni șciu ceti și scrie, calcula, a enara din 
istoria patriei și sciu geogrufia; acâsta numai ună învă
țătoră destru o pâte face. Ce mă puse în uimire însă 
fură lucrurile de mână, ce Ie săvârșiră fetițele sub 
conducerea dâmnei învățătorese Caragianu, carea fără 
nici nnă remunerară și numai din iubire adevărată, s’a 
pusă a învăța micele copile la lucrurile de mână, ceeace 
i-a succesă ca și cu nisce fetițe dela șcâle orășenesc!.

Dâcă amă dispune de fonduri pentru premiare, a- 
tuncl acâstă demnă spriginitâre a progresului ar merita 
ună premiu câtă de frumosă. Așa este recompensată de 
consciința sa de a fi lucrată bine și de recunoscința 
părințiloră, cari cu lacreml de bucuriă arâtă resultatulă 
ficeloră sâle de la scâlă. Ioană Sonea.

preotă.

A P E L t.
cătră inteligența română din Ungaria și Austria.

De când în patria nâstră a ajunsă să predomnescă 
curentulă șovinistă și conducătorii și factorii actuali ai 
vieții nostre de stată s’au lăsată duși de torentulă pri- 
mejdiosă ală esclusivității naționale, — rară trece 4*> 
fără ca să nu fimă noi Românii presentațl publicității ca 
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unii ce nutrimă aspirațiuni nepatriotice și dușmane 
statului.

Aceste atacuri devină totă mai numărăse, mai vio
lente și mai nedrepte, eră noi stămă neajutorat în fața 
lorti, fiind-că ne lipsesce orî și ce armă de apărare.

Pressa română și manifestările ei ori nu suntă în
țelese ori simplu ienorate, și (fiarele maghiare și cele 
germane din patria năstră se bucură de ori și ce șiră 
care p6te să arunce o lumină rea asupra atitudinii 
nostre.

Iritațiunea contra aspirațiuniloră politice ale popo
rului română cresce în patria năstră totă mai multă și 
străinătății i se dau despre noi informațiunl totă mai 
false. J

E dară o trebuință de multă simțită de a se în
ființa o foiă, care intr-o limbă universală răspândită să 
dea străinătății și publicului din țeră informațiunl exacte 
și consciințiăse despre posițiunea și tendințele Româniloră 
din Ungaria și Ardălă

Sprijinită de bărbații noștri distinși în vieța publică 
și în cea literară, spre a răspunde la acăstă trebuință 
am hotărîtă a publică cu începere dela 1 Iuliu a. c. o 
foiă periodică lunară în limba germană, care în partea 
ei politică va expune aspirațiunile Româniloră, le va sus
țină față cu suspiționările de totă felulă, ără în partea 
ei literară va da o icână fidelă despre stăruințele năstre 
culturale.

Acăstă foiă periodică lunară întilulată »Romănische 
Revue» va apără cu începere dela 1 Iuliu a. c. în Bu- 
dapesta în broșuri de câte 3—5 coli cu ilustrațiunl, la 
prima fiesce-cărei luni și li se va trimite gratuită faclo- 
riloră politici și diareloră neromâne mai însemnate.

Prețuia abonamentului pentru Austro-Ungaria este 
pănă la finea a. c. 4 fl., pe 3 luni 2 fl. și urmăză a 
se trimite la finea lunei Maiu. sub adresa sucscrisului la 
Reșția. Colectanțiloră li se acordă rabatulă obicinuită,

Recomandândă acăsta întreprindere sprijinirii bine- 
voitore a inteligenței române din Ungaria și Ardeală,
sunt cu stimă. Dr. Corneliu Diacanovich.

Reșița, în Aprilie 1885.

--------c>--------

Biserica-Albă. 14 Iuniu n. 1885.
(ImpresiunI și semne bune. — Maialulă corului vocalii română) 

Domnule Redactorii!
Nu de multă mă aflu aici în aceste părți banatice dăr 

vă potă asigură, că în acestă scurtă timpă mi-am câș
tigată impresiunile cele mai plăcute, ceea ce în deosebi 
atinge românimea din Biserica-albă. Adevărată, că în 
ună orașă ca acesta de 9845 locuitori, dintre cari 6644 
suntă Germani, 1607 Slavi (mai toți Șerbi), 457 Maghiari, 
Românii (după datele din 1881) n’ară face mai multă de- 
câtă 647=6-5°/0) dăr și acestă mică contingență româ- 
nescă, asupra căruia au avută și mai au încă destulă 
influință elementele de altă limbă, arată destule semne 
de viață. Mai cu sămă armonia, care domnesce în clasa 
inteligenta română de aici, potă (jice, că m’a surprinsă 
în mai multe privințe, când cu durere trebue să-mi a- 
ducă aminte de esperiința mea amară, că între inteli
gența năstră, nu în tătă loculă domnesce destulă și com
pleta concordia, și dămne, în (filele năstre, (file de cum
pănă și grea cercare, ce mare lipsă și necesitate avemă 
de conțelegere strînsă întrei noi!

Altcum potă dice, că între tăte elementele de aici: 
Români, Germani și Șerbi, domnesce destulă armoniă, 
așa încâtă numai elementulă maghiară — ca celă mai 
mică la numără și în partea cea mai mare funcțio
nari — pare a fi mai isolată. Funcționarii români, ca 
pretutindenea, și prin aceste părți încă suntă șicanați și 
preferați din partea celoră dela putere.

Ca o împrejurare îmbucurătăre trebue să amin- 
tescă, că limba română în aceste părți a începută și în
cepe a-șl cuceri loculă, care prin calamitatea timpuriloră 
l’a fostă ocupată limba sărbăscă și mai cu semă cea 
germană. Generațiunea română de astă-qți din aceste 
ținuturi începe a se interesă mai tare de frunfosa și 
multă armonfosa sa limbă maternă. Inteligența năstră de 
aici începe a se interesa și a sacrifică totă mai multă 
pentru unele cause naționale. Pressa încă mi se pare a 
fi binișoră sprijinită, pentru că aici aflămă mai tOte fia
rele și foile românescl de dincdce de CarpațI.

Tăte aceste simptăme îmbucurătăre mi se pare, 
că în loculă celă dinteiu suntă a se atribui mișcării, prin 
care s’a înființată «corulă vocală română» de aici, 
la care participă mai mulțl domni și dame române și în 
fruntea căruia se află ca președinte zelosulă și ener- 
giosulă domnă advocată Ioană Micu Roșiu.

Acestă coră vocală bine disciplinată, a ținută Joi 
în 4 Iuniu n. a. c. ună maială frumosă și bine cercetată. 
Despre acestă maială —- deși cam târdiu — voiu a vă 
scrie câteva șiruri.

Maialulă s’a ținută în păduricea mănăstirei sârbesc! 
din Perniava, care zace dela Biserica-albă spre amâdă-(ji, 
nu departe preste rîulă Nera. Dimineța pe la 7 ăre a 
sosită corulă vocală română la locuința d-lui adv. I. M. 
Roșiu cu o bandă de țigani în frunte. Aici s’au adunată 
cu toții. Bandă de țigani a cântată marșulă «Sinaia», 
corulă sub conducerea d-lui Schumichen s’a produsă cu 
câteva cântări în onărea președintelui și apoi pela ărele 
7 și jum. pornirămă afară din orașă. înainte mergea 
musica, care pe cale a Intonată de repețite ori marșulă 

«Sinaia*. In fruntea conductului mergeau două fetițe 
ale domnului industriașă Paleu, (Silvia și Maria) ambele 
îmbrăcate în albă decorate cu prime și brene de colăre 
națională română. Când am trecută preste rîulă Nera, 
aflându-ne pre teriiorulă comitatului Carașiu-Severină amă 
încinsă cu toții o ,,FIoră“ românâscă, după care apoi ne 
amă continuată calea între accentele românescl ale mu- 
sicei pănă la loculă, unde s’a ținută maialulă.

Ajungendă aici ne-am așezată cu toții la o masă 
lungă la dejună. Sub decursulă acestui dejună dl adv. 
I. M. Roșiu închinândă cu pocalulă, a ținută o cuvân
tare scurtă, der forte nimerită, (jicăndă între altele: Ro
mânului îi place a trăi în codru, îi place a trăi liberă 
în natura liberă. In natură tăte își au destinațiunea 
loră specială . . . Stejarulă este lăsată să fie ștejară, 
fagulă fagă, bradulă bradă. Așa și Românulă, Română 
a fostă, Română este și Română trebue să rămână! . .. 
După acăstă cuvântare corulă a cântată cânteculă «Intru 
mulți ani!» După dejună s’a începută joculă cu „Hora“ 
românâscă, după care au urmată „Ardelena11, „Romana“ 
și alte multe jocuri românescl. Petrecerea a durată 
pănă sera la 7 ore în cea mai bună voiă și armoniă. 
Publiculă celă mai numerosă a sosită afară între orele 
1—2 p. m. In pausele dintre jocuri, corulă s’a produsă 
și ne a delectată totdeuna câte cu o cântare românâscă 
melodfose și forte bine esecutate. Potă ifice, că ținuta 
corului a surprinsă pe cei de față în mai multe privințe. 
Precisiunea, cu care corulă Româniloră noștri de aici a 
esecutată piesele deosebite, este dovadă, că acestă coră 
e bine disciplinată, bine condusă. Onăre președintelui 
și dirigintelui său!

Toți cei de față, fără deosebire, ne-amă depărtată, 
dela acestă maială cu cele mai plăcute suvenir!. Sub 
impresiunea celoră petrecute și a celoră esperiate, adese
ori mi-am revocată în memoriă cuvintele străbune: 
„Concordia res parvae crescunt, . . . Fiă, ca însemnă
tatea acestoră cuvinte să străbată în inima fiecărui 
Română ! . . . .

Aelifus).

Ordinea Esameneloril
la

scolele centrale gr. or. române din Brașovu cu finea 
amllui scolasticii 188g.\g.

Esamenele de promoțiune scripturistice și verbale la 
șcălele metjii au începută în 3 Iuniu și durâză pănă în 
17 Iuniu a. c. st. v.

ESAMEMELE PUBLICE:
A) La scolele medii (gimnasiu, scoici comercială 

și reală.
Luni, în 24 Iuniu: 10—12 ăre clasa V. de fete 

din tăte studiile. Sub durata esamenului voră fi 
espuse lucrurile de mână ale eleveloră de cl. IV și V 
de fete. ULartfi, 25 Iuniu: 8—12 și 3—6 ăre clasele 
I—VII gimn. Mercurl 26 Iuniu: 8—12 și 3—5 ăre cl. 
I și II com., II, III și IV reale; 5—51/a ăre tăte clasele 
gimnastică. Joi în 27 Iuniu: 8—10 ăre cl. I reală; 
10—ll1/a fire tăte clasele esamenă din musica vocală 
(Teoria musicei și Cântă corală).

B) La scola elementară capitală.
MercurI în 19 Iuniu: 8—12 și 3—41/a ăre cl. I, 

II, III și IV de fete; 4x/a ăre esercqii gimnastice. — 
Joi în 20 Iuniu: 8—12 și 3—6 ăre cl. I, II, III, IV și 
V de băețl. — Esamenele se încheie cu cântări, er la 
clasa de băețl IV și V, precum și la clasa de fete III și 
IV voră premerge cântăriloră răspunsurile din gră
dinărită.

C) 1. Esamenulă orală de maturitate la gimnasiu 
va fi în 21 și 22 Iuniu, 2) Esamenulă ora'ă de matu
ritate la sefila comercială în 18/30 Iuniu. Esamenulă de 
maturitate este bublică, eschișl suntă numai scola -ii dela 
scălele metrii și poporale. La 29 Iuniu după serviciu di
vină cu rugăciune de mulțumită în biserica S. Nicolau 
din Scheiu, se va încheia anulă scolastică 1884/5 cu ce
tirea clasificațiuniloră și distribuirea premiiloră în sala 
cea mare a Gimnasiului. La aceste esamene precum și 
la festivitatea de încheiarea anului scol, are onărea 
Direcțiunea a învita pe toți amicii și binevoitorii 
scfileloră,

St. directoră.
-------O------

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

Pesta, 19 Iuniu. — Membrii reuniunei in
dustriale a Austriei de josu în numeru de 260 
au sositu aci ca să visiteze esposițiunea.

Sibiu, 19 Iuniu. — Sinodulu archidiecesanu 
hotărî să respingă sebvențiunea statului de 20,000 
fl., câtă timpă. acăsta se împarte prin autorita
tea administrativă; din conțiă a împuternicitupe 

mitropolitulu a primi cei 4000 fl. dați de gu
vernă spre a’i împărți între clerulu lipsită de 
mijldce; hotărârea din urmă arată, că conflictulă 
dintre guvernă și sinodă s’ar înlătura în casă 
când mitropolitulă ar împărți subvențiunea sub 
propria’i responsabilitate.

Berlin, 19 Iuniu. — Imormentarea prințu
lui Frideric Carol s’a făcută după programă fi- 
indă împăratulă represintată prin prințulă de 
cordnă. — Consiliulă federală, a prelungită mica 
stare de asediu în Lipsea pe ună ană.

Madrid, 19 Iuniu. — In provinciile Mur- 
cia, Castellon, Valencia au fostă erl 55 bolnavi 
și 222 morți de coleră.

Briinil, 19 Iuniu. — Greva lucrătoriloră 
cresce, fiindcă ei pe lângă scăderea timpului de 
lucru ceru și o sporire a plății. Pănă la 6 fire 
liniștea nu s’a turburată.

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

DIVERSE.
Logodnă. — Domnișăra Sevastia Mureșianu, 

fiica d-lui Iacobă Mureșianu și sora directorului foiei 
rfostre, s’a logodită cu d. Constantină Davidescu, ingi
neră în BucurescI, șefă de secțiă în serviciulă poduri- 
loră. Urările cele mai sincere și ferbințl!

* **
0 frumosă păcăleală. — Ună diară americană 

criticase în câteva numere ună dubă. 1 se scrise d’a 
înceta cu articolele sale, căcî în casă contrară, redacto- 
rulă seu are să fiă bătută, Diarulă însă îșl urmă polemica. 
In diua în care apăru ună nou articulă, redactorulă-șefă 
ședea liniștită la biroulă său, când întră d’odată ună in
dividă înaltă, grosă, mustăciosă și bărbosă, ținendă în 
mână ună felă de măciucă. — Unde este redactorulă- 
șefă, d-le? întrebă elă. — A eșită chiar acum, răs
punse (fiaristulă, care înțelese îndată că acestă persona
giu era autorulă scrisărei anonime. Bine voiți a’lă aș
tepta puțină, mă ducă să’lă caută. Omulă cu măciuca 
se așetjă pe scaună. In timpulă acesta, diaristulă se în
dreptă spre stradă, dăr la ușe întâlni ună colosă care ți
nea în mână o bâtă scurtă și grăsă. — Unde este re
dactorulă-șefă ? întrebă c’ună aeră amenințătoră acestă 
nou personagiu. — Se află în biuroulă de redacțiune, ci- 
tindă diare, răspunse diaristulă. Omulă cu bâta se urcă 
repede și năvălesce cu furiă în biuroulă de redacțiune, 
aruncându-se asupra omului cu măciuca. Cei doi ad
versari îșl dau lovituri îngrozităre și sfîrșescă prin a se 
bate pe scară, snopindu-se unulă pe altulă în bătaiă. Ei 
erau într’o astfelă de stare încâtă agențiloră poliției nu 
le fură greu d’a-i conduce în închisâre.

* * *
Remediu nou contra colerei. — Sub acestă titlu 

»Spitaluiă < reproduce după «Râvue scientifique» dela 30 
Maiu următărele: Deși întrebuințată acum 30 de ani, a- 
cestă remediu va părea nou pentru mulțî, — Căpitanulă 
unei corăbii de emigranți, perduse câți-va bolnavi atinși 
de coleră în timpulă trecerei din Europa în America. 
Fiind-că tăte medicamentele obicinuite se întrebuințaseră 
fără nici o isbândă, acestă căpitană, probabilă mare a- 
matoră de condimente, ordonă acestă remediu forte sim
plu : să se puie o linguriță de ardeiu pisată și o lingură 
de sare în 30 centilitri de apă ferbinte și să se absărbă 
acestă lichidă pe câtă se păte mai caldă. Isbânda a 
fostă neașteptată, toți bolnavii cari au întrebuințată re
țeta căpitanului s’au vindecată ca prin farmecă,

GrenadinurI de mătase colorate și negre 95 cr. 
metrulă până 8 fl. 70 cr. (în 10 călitățl dif.) trămite 
pentru câte o roche, său cu bucata întrâgă depositulă 
ală fabricei de mătase a lui G. Henneberg (liferantă ală 
curții regale) în Zurich. Mostre să trămită imediată 
Scrisorile pentru Elveția costă 10 cr.

Oursulu Ia bursa de Viena

din 18 Iuniu st. n. 1885.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 98.90 
Rentă de hârtiă 5% . . 92.85 
tmprumutulii căilorii ferate

ungare......................... 147.60
Amortisarea datoriei căi

lorii ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.20 

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 123 50 

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 108.40 

Bonuri rurale ungare . . 102.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt............................. 102.—
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.50

Bursa <le BucurescI.

Bonuri croato-slavone . . 102.—
Despăgubire p. dijma de 

vină ung........................ —.—
Imprumutulti cu premiu 

ung. :......................... 117.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.40
Renta de hărtiă austriacă 82 55
Renta de arg. austr. . . 83.25
Renta de aura austr. . . 108 50
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................b57.—
Act. băncel de credită ung. 287 50
Act. băncel de credită austr. 288.30 
Argintulii —. — GalbinI

împărătesei................ 5.86
Napoleon-d’orI................. 9.85—
Mărci 100 împ. germ. . , 60.95 
Londra 10 Livres sterlinge 124.20

Editoră: Iacobă Mureșianu. 
Redactară responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.
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^scriere de concursă
In înțelesulu instrumentului fundațiunale pun- 

tulu VI. 4. c. alinea din urmă și pe temeiulu 
§§-loru 120, 126 și 128 din statutele pentru 
administrarea fonduriloru scolastice ale foștiloru 
grănițeri români din teritoriulu de odinidră ală 
regimentului II. românii de margine din Ardealu 
se escrie concursă pentru ocuparea postului de 
profesore pentru musică și cântare la gimnasiulu 
românescu greco-catolicu din Năsăudă și la sc6- 
lele normali de prunci și de copile de aici, cu 
care postă e împreunată, după diferința carefi- 
cațiunei concurențiloră.

I. Salariulă de 700 fl. v. a. pe ană ca suplente 
cu dreptulă ca dâcă în timpă de trei ani, și-a 
împlinită datorințele de profesore la gimnasiulă 
din Năsăudă să pdtă înaintă la salariulă de nouă 
sute (900 fl.) v. a. cu dreptulă la pensiune ca 
la ceialalți profesori ordinari dela acestă gimnasiu 
și adausele decinali, cum se voră statori, după 
statute de cătră comitetulă administratoriu din 
când în când, pentru acelă concurinte, care va 
comprobâ cu documente legali, autentice și valide,

1) prin absolutoriu și atestate de progresă

seu atestate finali dela vre-ună institutu superiore 
pentru instrucțiunea în musică și cântări și anume 
dela ună conservatoră, că are capacitatea formală 
de a da instrucțiune în tdte instrumentele musicali.

2. Preferință va avea celă ce va dovedi că 
a fostă în escrcițiu practică și a dată învățătura 
din musică și cântare la unu gimnasiu său la 
una din scălele medie de asemenea categoriă cu 
succesă bună în timpă de trei ani, său că a 
esercitată în modă practică instruirea în musică 
la ună institută superioră de musică și cântare, 
său că după absolvirea conservatoriului a fostă 
totă în atâtă timpă conducătoră de orchestru mi
litare de musică după lege, ori stătută, său ca 
conducătoră ală unei capele de musică din vreo 
cetate.

3. Că scie limba română ca limbă de pro
punere, său limba nemțăscă, maghiaiă, francesă 
ori italiană ca limbi mijlocităre pentru învăță- 
mântă, avendă celă ce nu scie românesce, în timpă 
de trei ani a se supune unui esamenă, prin care 
să dovedăscă că e în stare a’și propune obiectulă 
în limba română.

4. Originea, etatea și religiunea prin carte 
de boteză.

5. Studiele ce le-a mai făcută cumva și că

e atâtă de moralminte, câtă și în purtarea sa 
civică, nepătătă.

6. Testimoniu medicală despre starea sănătății.
II. Salariulă de 600 fl. v. a. pe ană la con- 

curintele fără una său mai multe din condițiunile 
puse mai în susă, însă acesta numai ca substitută 
fără dreptă de pensiune și de decenale.

III. Comitetului administratoră de fondurile 
scolastice grănițeresci i se reservă însă dreptulă 
de a remunera serviție estraordinari, după trei 
ani urmate de resultate și succesă de totă emi
nente în împărtășirea la școlari a învățământului 
din musică și cântare, său prin salariu mai mare 
pănă la maximulă de 900 fl. v. a. său prin în- 
naintarea la gradulă de suplentă ori definitivă.

Suplicele concurinții ’șt le voră adresă la: 
Comisiunea administratăre de fondurile scolastice 
din Năsăudă pănă la 16 Augustă 1885 călin- 
dariulă nou la 6 ore săra, căci mai târziu nu 
se voră mai primi și nu se voră subșterne spre 
desbatere și considerare.

Din ședința comisiunei administratăre de fon
durile scolastice și de stipendie ale foștiloru gră
nițeri români.

Năsăudă, 6 Iuniu 1885.
Președintele: Secretariulă :

losifu Mihalasiu m. p. loachimu Mureșianu m. p.

Pentru fiecare specialitate singuratică, remediulă

de vindecate ale sciinței și chemiei moderne.
înapoiază.este garantată, așa 

găsită cu
Peste n 6 p t e, fața cea mai necurată va

,4; j .,^țdeveni curată și netedă, efectulă este momen- 
.^tană și neîntrecută încă de nici ună mijlocă 

J în lume.
Melusine veritabilă a 

Dr. Laroche:
Melusine este ună mijlocă probată ce face fața și mânile 
moi ca catifeaua și albe, colorindu-le roșa; Melusine de- 
părtâză pistruii, petele de ficată, cojii, ciupiturile de văr
sată, roșeța feții și a nasului, tâte necurățeniile pielei. 
— Melusine costă numai 98 cr.

Suculu-Samson alu 
Dr. Laroche*,

prin care se pote căpăta pără desă și frumosă 
și în locurile pleșuve, părulă slabă să înlăresce 
•și capătă din nou viață, bărbile devină dese 
și tari sub garanțiă, cu tâte că unora le pare 

de necredută. — Cura 1 fl. 30 cr.

Amorida 
Dr. Haasmann 

preface mânile, aspre și întrebu
ințate la lucru, moi, albe și delicate, așa că prin mijloculă
acesta se potă căpăta mânile cele mai curate.

Prețulă unei sticle de Amorida 65 cr.

delătură gura nu mai
Prețulă unui cartonă 45 cr.

9
că la casă de nereușită, banii 
to tulii ne vătămător u.

Celă mai bună prafă de dinți 
parisiană ală Dr. Piere, prin care 
dinți devină albi și curați. Pâtra 
de pe dinți și mirosulă greu se 
mirosă.

se Fiecare lucru e aprobată și

Dr. La Pocite
0 mustață frumâsă este podoba cea mai 

frumâsă a unui tîneră, fărămustață nu gă
sesce iubire la fete, fără mustață nici o

sărutare Căruia îi lipsesce mustața să-și comande în
dată o dosă de Mustaches-Balsam și se va mira despre 
succesă

O dosă împreună cu prescripția întrebuințării 85 cr

O bustă plină desvoltată este poddba 
cea mai frumosă a femeiloră. Dăcă lip- 
sesce acesta, să întrebuințeze numai

Venus- Creme a lui 
Dr. Piere. , 

La întrebuințarea acestei în decursă de 
4 săptămâni devine busta plină și des
voltată și pielea se înmoie și se al-

besce.
Prețulă unei cutii 1 fl. 48 cr. Se pote întrebuința 

și la pulpe.

să

Extractzdu Dr. Piere 
din gugoși și coje de nucă.

Ce face pe omă bătrână așa de timpuriu, 
pe când corpulă și sufletulă suntă în putere, 
decâtă numai părulă sură; rară se găsesce

''ună mijlocă de văpsită părulă, care într’ade- 
coloreze perulă frumosă și durabilă, prin multă 
și nopți nedormite ne-a succesă de a găsi ună

Mijlocu pentru stîr- 
pirea cloțaniloru si 

. a șoreciloru.
Fiindă aceste animale moleste, într’ună numără câtă

de mare, atâtă în casă și. canalurl, câtă și pe câmpă se 
potă pentru totdeuna stîrpi. O dosă 90 cr

vâră 
ostenelă 
mijlocă de văpsită părulă, care îndestulesce și pretensiu- 
nile cele mai rigurâse, este de lipsă ca numai odată să 
te speli și părulă devine durabilă avendă o coloriitură na
turală. Părulă din nou crescută să se spele numai odată 
pe săptămână.

Prețulă unui pachetă originală numai 1 fl. 5 cr.

unei

Politură ă la minute 
prin care ori cine îșl pote polița mo
bilele usate, ungendu-le numai o sin
gură dată, devină lucii ca oglinda; 
chiar și unu copilă e în stare de a 
face acâsta procedură. Acâsta poli
tură se folosesce în Viena cu ună suc
cesă sensațională, pentru lustruirea de 
portale, dulapuri, mese, scaune etc.jeportate, dulapuri, mese, scaune etc. 

Ună ulcioră ajunge pentru întregulă mobilară ală 
odăi. Costă 95 cr.

Săpunu de carbolu ca medica
mentă.

Vindecă imediată tote bălele de piele și este mijloculă 
celă mai bună pentru desinfecțiune, recunoscută decătră 
tote capacitățile. Vindecă bube și apără ranele de aprin
dere și totdeodată se întrebuințâză la toiletă, încontra 
sgrăbunțeloră, cojii, roșâla nasului cu ună escelentă re- 
sultată. Prețulă unei bucăți 30 cr.

Ori ce încălțăminte de piele se 
pâte face ca să nu străbată apa 
prin piele, ungându-le cu alifia 
Blots. Nu pătrunde nici o pică
tură de apă, chiar dacă ar sta 8 
dile în apă. încălțăminte vechiă de
vine ca nouă, elastică și mâle și

au totdâuna lustru ca și când ară fi unse cu lacă.
Prețulă unei sticle 60 cr.

Săpunu de păcură 26 cr. Săpună de p.uciosă 28 cr; 
Săpună de păcură cu glicerină 26 cr. Săpună din flbrea 
sorelui cu glicerină: 16te săpunurile pentru conservarea 
tenului 28 cr.; pastă de dinți din florea sârelui glicerină 
și păcură, celă mai escelentă mijlocă pentru curățirea 
dințiloră 58 cr.

Pentru dame, cari au neplăcere de a le cresce pără 
pe obrază să se ungă odată cu așa numita Hei oi se și 
voră delătură imediată perii de pe obrază său mâni. 
Ună etui cu prescripția costă numai 84 cr.

S’a descoperitii unu mijlocă cu numirea de Migrăne- 
Tuben, care face să dispară momentană durerile de capă 
cele mai acute. Bucata 50 cr.

Fotografii, picante p. domni 12 bucăți sigilate 1 fl' 
50 cr, 24 bucăți sigilate 4 fl stereoscope calitatea cea 
mai fină 1 fl. 50 cr. Parfumuri veritabile, flaconulă 45 
cr., sulimană 65 cr. Poudra de Rix 65 cr. Hârtiă pen
tru parfumarea odăiloră 10 cr.

fl

Dr. Gott Vattă încontra 
asurdelei.

Prin întrebuințarea acestei vatte a lui 
Dr. Gott se vindecă orl-ce suferință a 
audului și a produsă deja succesele cele 
mai minunate Cei slabi.de audă, cari

au întrebuințată tote mijlăcele, să întrebuințeze acâstă 
vattă pentru ca să scape în fine de,suferința loră. Țiui- 
tulă de urechi, scursorea urechiloră și amjulă slabă se 
vindecă în 8 dile. Prețulă unui carton 1 fl. 20 cr.

Mătreța este prăpăditdrea părului, 
de aceea recomandămă spirtulă de mătrăță petersburgiană, 
cu spălarea de 3—4 ori dispare mătrăța stricăciâsă pen
tru totdâuna.Increțitoru din viorele

alu Dr. Piere
Frisată de pără fără focă, prin o pomadă de 
viorele prospătă mirosităre Acâsta are 
scopulă de a încreți fiecare firă de pâră 
numai prin simplă ungere și chiar părulă 

celă mai" lungă se încrețesce. 1 Dosă 90 cr. Săpună 
de viorele, prospătă și veritabilă pentru toaletă, bună 
pentru față. Bucata 25 cr.

^Picăturile de dinți pa- 
risiane ale Dr. Wolf 

facă să înceteze îndată, cele mai înfri
coșate dureri de măsele. Acestă Aether 
calmatoră de nervi face să încete ori 

° v " "'fl » ' Ce durere în 2—3 secunde cu garanțiă 
1 Flaconă 44 cr.

Specialitățile de mai susă se expedâză numai

Parfumă pentru odăi. Vreo-câteva picături pe sobă, 
parfumeză întrega odaie pentru o (fi întrâgă, astfelă că 
te credi transpusă într’o grădină de rose.

0 cutie originală costă 45 cr.
Dr. La Roche

"^Bătăturile causâză dureri mari, de 
obiceiu se taiă aceste crescăturl; 
după cum ne învață însă esperiența 
acestă obiceiu e forte periculosă,

așa că mulțl cari ș’au tăiată au avută de urmare chiar 
mărlea. Acestă pericolă îlă pote delătură ori cine, care 
își comandă ti net ura nostră pentru bătături, care 
delătură imediată fără dureri bătăturile, degerăturile și 
negeii.

Prețulă unui flaconă numai 48 cr. 6 bucăți se es- 
pediâză franco,
cu prescripția de întrebuințare, trimiterea se face discretă, plătindu-se anticipativii poște restante. 

Trămiterea în genere cu rembursă.
Adrese: Das Speditionsbureau der Specialităten-Fabrik: WIEN? Praterstrasse 16 Rix.__________

Mirosulu din gură 
este o plagă, 

care face pe fiecare nesuferibilă, fie elă frumosă, plină 
de spirită și amabilă, ocolesc! chiar asemenea persăne 
și totuși este atâtă de simplu pentru a depărta ecăsta 
în 24 ore și adecă cu apă de Coco pentru gură, 
care curăță gura și gâtulă, conservâză dinții și depărlâză 
imediată durerea de dinți.

1 flaconă originală dimpreună cu prescripția de 
întrebuințare costă 45 cr., 6 flacone se trămită franco.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

slabi.de

