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Sorlsorl nafranoate nu ae prlmosou. — Hanusorlpta nu se rotrămltu.

Duminecă, 5 (17) lanuariu. 1886.

Din causa S-tei sărbători de mâne diarulfi nu va 
apăre până Marți sera.

Nou abonamente.
la

Gazeta Transilvaniei^.
Cu I lanuariu 1836 st. v., se începe wsaik i»o« 

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

Pretulfi Abonamentului:
5

Pezatru Anslro-Uzigaria : 
pe trei luni 3 fl.
,, șăse ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Feiitm Koswâaaîa șî Mr&inătate:
pe trei luni 10 franci 
„ șăse „ 20 „
„ unu anu 40 „

Rugămtt pe. domnii abonenți, ca se bine-voiască 
a-șl reînoi de cu vreme abonamentul^, ca sC nu se 
întrerupă espedițiunea farului.

Domnii ce se vom abona din nou sS binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Abonarea se p6t,e face mai ușoru și mai 
repede prin mandate poștale.

AbonațilorO de pân’aciim li se recomandă 
a însemna pe cuponă numărulft fâșiei sub care 
au primită diarub’j.

Administrațiunea.

1885—1886.
III.

Brașovii, 4 lanuariu 1886.
Niciodată n’amfi semțitu adeverulu <Ș.icalei: 

„D6mne aperă-ne de amicii noștri, căci de ini
mici ne vomti sci apăra noi înși-ne“ mai multă 
ca în anulu espiratu ; niciodată n’amu făcutu es- 
periențe mai amare ca acum, când obraznicele 
defăimări ale adversariloru noștri și-au ajunsu 
culmea.

Necbipsuința și incapacitatea politică, închi
puirea și trufia 6rbă personală și reaua credință, 
s’au întrecută unele cu altele și uneori și-au 
dată mâna cu tdtele spre a ne dovedi, câtă de 
înțeleptă e acelă proverbfi, care ne învață, ca să 
ne ferimă mai multă de cei ce se îmbulzescă 
cu amiciția și se apropiă de noi cu miere pe 
buze, decâtă de aceia, cari ne declară pe față 
că suntă adversarii noștri.

Trebue 6re se mai spunemă, că cei ce mai 
multă strigă, „că ei așa și că ei pe dincolea,11 
facă de ordinară cele mai rele servicii causei 
ndstre? Trebue să mai amintimă, că s’au aflată 
6meni din sînulă nostru, cari cu voiă făr’ de 
voia au sprijinită lucrarea de defăimare a con- 
trariloră noștri politici și naționali? Trebue să 
mai arătămă cum unii, cari în adevără suntă 
chiămați său îșl arăgă chiămarea de-a ne apăra 
causa năstră națională, ne apără de ne omără ?

Dăcă ar esista între noi adevărata solidari
tate, care presupune modestia, respectarea reci
procă și multă obiectivitate în cestiuni de inte
resă națională, atunci nu s’ar pută petrece lu
cruri, ca cele ce le-amă esperiatfl, nu ar fi fostă 
cu putință să se afle în mijloculă nostru ămeni, 
cari prin nesocotințele loră să dea numai nutre- 
mentfi insinuărilor^ și defăimării oră perfide ale 
dușmaniloră naționalității năstre într’ună timpă 
de grele încercări.

Unde amă sta astădi noi Românii asupriți, 
dăcă ărba fuduliă r>u s’ar fi verîtu între noi ca 
o afuriseniă moștenită de veacuri, făcându-ne 
aprăpe incapabili de a lucra cu sinceritate și cu 
devotamentă curată și neturburată de patimă, 
mână în mână și umără la umără pentru binele 
și libertatea nămului nostru?

Unde amă fi noi astăzi dăcă dușmanii noș
tri, cunoscându-ne marile slăbiciuni și pat.ime, 
nu s’ară pută folosi c»?. atâta succesă de ele, bă- 
tându-ne totă cu ămeni din sînulă nostru și 
profitândă de multe fapte ale acestora, sever-

Desbaterile asupra bugetului Ungariei
In 13 lanuariu au începută desbaterile asupra bu

getului. Celă dinteiu vorbi :
Helfy, care propuse respingerea bugetului. După 

elă deficitulă nu e numai de 13.8 miliăne, ci trebue so
cotită la deficită și cele 11.1 milione pentru răfuirea da
toriei, 7 milione vinderea moșieloră statului, 5 8 miliăne 
creditulă cerută pe 1884, 3.6 miliăne creditulă cerută 
pentru căile ferate pe 1885, V/2 miliăne deficitulă espo- 
sițiunei, prin urmare unu deficitu de 42 miliâne. Guver
nului Tisza nu i-ar încredința oratorulă afacerile nici 
măcară o di. Vorbesce apoi oratorulă despre situațiunea 
politică generală, despre pactulă vătămătoră ce’lă pregă- 
tesce guvernulă, despre reaua administrațiune. Libertatea 
s’a înlocuită cu arbitriulă personală. Nouele proiecte 
administrative suntă ună atentată la libertatea națiunei. 
Acestă guvernă a coptă cu timpulă in totă țăra ne 
mai audite ostilități din partea naționalitățiloru. Cău
șele suntă reaua administrare, sarcinile cele apăsă- 
tăre. Adevărata libertate ar împăciui naționalitățile. Po
litica guvernului față cu naționalitățile se baseză pe ten
dința oportunismului reacționară, Elă uită, că intime 
relațiunl cu naționalitățile pentru noi suntă celă mai 
tare scută și apărare contra Rusiei. Influința neînsem
nată a guvernului asupra afaceriloră esterne a creată 
și aci numai stări triste, d. e. cestiunea serbo-bulgară. 
în care amă adusă luerulă acolo, încâtă ne-amă înstrăi
nată și pe Șerbi. In timpă de dece ani, guvernulă 
n’a făcută nimică din cele promise, și mai puțină încă 
în privința financiară. Liberalismulă guvernului îlă ilus- 
treză mai bine prelungirea mandatului de deputată și 
tendința reacționară a legei municipale. Oratorulă n’ar 
vota o di măcar mijloce d’a sta la putere acestă guvernă 
și respinge bugetulă. Helfy presintă următărea moțiune 
subscrisă de dece deputați: Bugetulă presentală de gu
vernă pentru 1886 arată ună deficită de 13.8 miliăne, 
der guvernul admite că adevăratulă deficită e de 32 milione, 
ce are să se acopere parte prin credite, parte prin înstrăi
narea averei statului. Acest resultat condamnă procederea 
guvernului, prin a cărui politică s’a mărită enormă da
toria statului. Când ună astfelă de resultată s’a obținută 
în cursulă unei îndelungate păci, atunci nu fără patrio
tică îngrijire putemă cugeta la eventualitatea unui răs

șite fără precugetare matură, fără de a fi 
premersă o sinceră și obiectivă înțelegere și 
cumpănire, spre a ne insinua înaintea lumei, 
că lupta năstră națională ar urmări scopuri as
cunse, neiertate și periculăse esistenții statului, în 
care trăimii.

Poporală e bună și recunoscători pentru 
ori-ce sfată său ajutoră l’ar primi dela ămenii 
cu carte, sânge din sângele său. Dăr 6 re aceștia, 
conducătorii lui naturali, suntă și ei totdăuna așa 
de buni și recunoscători față cu elă?

Dăcă suntă recunoscători atunci de ce.îlă 
lasă în prada lupiloră turbați, de ce nu 
luptă și stăruescă pentru acestă bravă și leală 
poporă, care i-a crescută din sudărea sa și le a 
dată sciință în speranța, că o voră folosi-o spre 
binele lui ?

Multe amil mai avă se dicemu, dăr cei ce 
au semță curată și judecată sănătosă suntemă 
siguri, că ne-au înțelesă. Prea multe și varie 
suntu esperiențele năstre de totă felulă în cești 
douăzeci de ani, de când amă devenită earăși 
nisce paria politici decâtă ca să ne mai fiă greu 
a cunăsce păcatele năstre proprie.

Ințelege-voră dăr frații noștri că a sosită 
supremulă timpă ca să învățămă a ne cunăsce 
mai bine ămenii și pe cei ce-i vomă afla demni 
de încrederea năstră să-i sprijinimă în lucrarea 
loră din tăte părțile cu tătă tăria posibilă.

Căci nu putemă pricepe cum unu poporă 
despoiată de tăte drepturile naționale și prigo
nită, ca ală nostru, s’ar pută redica din căderea 
sa fără de a avă conducători înțelepți și ener
gici și fără de a fi legată de acești conducători 
cu legătura tare a încrederei și a iubirei.

boiu. Considerândă deci, că nu fără periculă se păte 
lăsa acestui guvernă conducerea mai departe a afaceri
loră, că și în celelalte ramuri administrative se constată 
resultate rele, că guvernulă este însuflețită de o tendință 
reacționară, care amenință chiar și libertatea publică, că 
guvernul a înrăutățit atât raportul nostru cu Croația, cât 
și cu naționalitățile, că politica lui șovăitore în afacerile es
terne a coptă cu timpulă o situațiune nesigură, ba chiar 
periculosă; considerândă în fine că actualulă guvernă 
este incapabilă a redobândi independența politică și na
țională, camera hotărăsce: Bugetulă presentală de gu
vernă pe 1886 nu se primesce ca basă a desbateriloră 
speciale.

Horansky ilustrâză situațiunea financiară, care e adi 
mai îngrijitore ca ori când. Cu tote mijlăcele ce i Ie-a 
votată camera guvernului în anii trecuțî, resultatulă e — 
judecată câtă se păte de blândă — că stagnăză fi- 
nancele. Situațiunea insă devine totă mai rea. între
barea e adf: spori-se-voră dările seu nu? Decă nu, 
atunci regularea economiei statului va da îndărătu repede. 
Cu dări colosale și cu datorii nenumărate n’a isbutită 
guvernulă a echilibra economia statului. Oratorulă con
stată, că deficitulă e de 32 milione. Descose apoi dife
ritele preliminarie din bugetă și cjfice că programulă mi
nistrului de finance este: sporiri de dări și datorii de 
stată. Asemenea bugete fantastice ducă la ruină și bi- 
lanțulă politică arată deja adi cele mai triste fapte: in- 
stituțiuni politice distruse, învălmășălă în administrațiune 
și scăderea acelui teritoriu pe care află liniște idea de 
stată ungară. Acjl trebue să purtămă o luptă formală 
de apărare în contra naționalitățiloră care se ridică totă 
mai pretențiăse. Decă luerulă a ajunsă așa de departe, 
causa e nedestoinicia său lipsa de prevedere a guvernu
lui, care nu s’a pricepută să lege de acestă patriă pe 
celățanii de limbi străine prin libertate, cultură și bună 
administrațiune. Oratorulă nu’i păte vota bugetă aces
tui guvernă, care nu duce pe Unguri înainte, ci îndărătă 
în Asia. Ca basă însă la desbaterile speciale primesce\ 
bugetulă.

I

Gydrffi n’are încrede în guvernă și respinge buge- 
tulă. A presenta ună bugetă cu ună asemenea deficită 
nemijlocită după jubileulă lui Tisza, nu e colegială din 
partea ministrului de finance. Oratorulă impută minis
trului președinte, că nu’și ține promisiunile, după cum 
miniștri din Viena nu țină ce promită în Pesta. Se pare 
că Leitha pentru ei ar fi Lethe. Regimulă Iui Tisza va 
preface totulă în ruină. Bugetulă nefiindă reală, îlă 
respinge.

Csanâdy: Dela Șiria luptămă — partida indepen
dentă — pentru recâștigarea independenței țării, perdută 
prin pactă. Tisza a luptată cu noi, până când diavolulă 
egoismului și ambițiunei s’a făcută stăpână pe ală. Atunci 
și a jertfită principiile sale politice, ca să devină ministru- 
președinte și în acestă calitate a comisă mai multă de
vastări, oa chiar jafuri. (Președintele îlă cliiamă la or
dine.) Aplică espresiunile după meritele flăcăruia. Tisza 
a făcutu mai mari devastări decâtă Turcii și Tătarii. 
Prin primirea pactului a comisă Tisza o eresiă. Este 
timpulă supremă ca Tisza să-și reia principiile ce acum 
10 anî le-a atârnată de cuiu. Asta a promis’o elă îna
intea întregei țări și celă ce nu-șî ține o asemenea pro
misiune, nu este omă cinstită. (Președintele din nou 
îlă chiamă la ordine.) Acum dice anî am disă: „Dacă 
așă sci, că națiunea nu să scapă astfelă de afscerile co
mune, care o nimicescă, așă saluta cu bucur>ă (fiua! *n 
care venlulă ar sufla josă corăna imperială austriacă de 
pe capulă regelui Ungariei." Acăsta o (fieă și adî. (Pre
ședintele erășl îi face observațiuni.) Dorescă ca aceea 
parte a Poloniei, care se află acum sub stăpânirea pru
siana, să se unescă cu Galiția. (Președintele îlă face 
atentă, că Ungaria stă în relațiunl amicale cu acelă 
stată pe care l’a amintită, și că în parlamentă să nu 
facă nimenea espectorărî care ară pută turbura aceste, 
bune relațiunl.) Mai departe dorescă, ca și a treia parte 
a Poloniei să se unescă cu Galiția, și corâna Poloniei 
să se pună pe capulă M. Sale regelui Frenciscă Iosifă 
ală Ungariei. Prin acesta i s’ar trage ună zăvoră inva- 
siunei rusescî în Turcia. Oratorulă respinge bugetulă, 
Ședința se sferșesce.



Nr. 4. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

,,Economului
Sub titlulu „Agitațiuni naționale pe acții1,1 se 

ocupă „Nemzet“ într’unfl articulti de institutului 
de economii „Economulii“, ce e pe cale d’a se 
înființa de Români în Clușiu. F6ia bugetară 
din Pesta dice, că acestu instituții n’ar avâ altă 
scopu, decâtu să facă agitațiuni politice sub acăstă 
firmă. După ce cităză numele întemeiătoriloră, 
dicendu că toți aceștia suntă locuitori și posesori 
de realități în Clușiu, continuă astfelă :

Pe timpulă ațîțăriloră în Clușiu, acești domni au 
dată tonulă. Toți acești domni se mărturisescă, în modă 
bătătorii la ochi, de greco-catolici, nici unuia din ei de 
greco-orientală; cei mai cu ijvâdă bărbați ai confesiunei 
din urmă stau departe de astă afacere. Ca motivă se 
dă, că poporațiunea română din apropiare nu găsesce 
nici ună institută de bani, care ar pute satisface trebu- 
ințeloră sale de credită. Cu tăie astea, în Clușiu fiecare 
e convinsă, că acâstă creațiune are tendințe politice; căci 
în Clușiu suntă destule institute de bani, unde poți găsi 
credită mai ușoră. Afară de acăsta, afacerea are și co
tare confesională. La >Albina’ economisescă greco-ori- 
entalii, aci voră prepondera greco catolicii. Aci au să 
se centraliseze capitalele lumei române; de aci niminea 
altulă să nu tragă folosă, decâtă aceia, cari conducă po
litica. Acesta’i ună simptomă periculosă. Dâcă domnii 
români astfelă înțelegă lucrulă, atunci ușoră se pâte nasce 
ună curentă, care pote deveni 'periculosă industriașiloră 
și țăraniloră români. Ce s’ar întâmpla, dâcă Ungurii ară 
declara: Numai cereale unguresc! cumpărămă, numai 
producte d’ale industriei unguresc!?

Vomă reveni.

Afacerea Carolineloru.
Conflictulă ce se provocase între Spania și 

Germania din pricina insuleloră Caroline și care 
devenise atâtă de acutu, încâtu nu lipsea multă 
ca cele două state să se încaere, s’a aplanată prin 
mijlocirea Papei, piarele spaniole publică acum 
propunerea de mijlocire a Papei, care e ur- 
mătdrea:

Descoperirea unei părți a insuleloră Caroline și Pa- 
laos de cătră Spania în suta a 16-a și ună șiră de ac
țiuni, ce le-a îndeplinită guvernulă spaniolă în diferite 
timpuri pe aceste insule spre binele indigeniloră, au cre
ată după convingerea guvernului și națiunei spaniole ună 
dreptă de suveranitate, sprijinită pe principiele dreptului 
internațională, care în cursulă acestui timpă s’au invo
cată și urmărită la asemenea încurcături. Dacă privimă 
totalitatea acțiuniloră amintite mai susă, a căroră corec- 
titate pe lengă acăsta se dovedesce prin diferite acte în 
archivele Propagandei,' atunci nu putemă să nu recunăs- 
cemă influința binefăcătore a Spaniei asupra locuitoriloră 
acestoră insule. Afară de asta, trebue să considerămă, 
că nici ună altă guvernă n’a esercitată asupra loră o 
asemenea influință. Și acăsta esplică tradițiunea stabilă, 
de care trebue să se țină semă, și convingerea poporului 
spaniolă cu respectă la acâstă suveranitate, o tradițiune 
și o convingere, ce s’au ivită acum două luni cu ună 
zelă și o vioiciune, încâtă erau în stare să pună în în
trebare pentru momentă pacea internă și relațiunile a- 
menduroră guverneloră. Pe de altă parte, atâtă Germa
nia câtă și Anglia în anulă 1875 au declarată espresă 
guvernului spaniolă, că ele n’au recunoscută suveranita
tea Spaniei asupra cjiseloră insule Guvernulă imperială 
din contră e de părere, că numai luarea tîn posesiune 
de faptă a unui teritoriu dă dreptulă de suveranitate a- 
supra aceluia, dâr că o astfelă de luare în posesiune a 

Carolineloră de cătră Spania niciodată nu s'a întâmplată. 
Amăsurată acestui principiu a procedată elă cu insula 
Yap și, precum a făcută din parte’i guvernulă spaniolă, 
mijlocitorulă recunâsce cu respectă la acesta bucurosă, 
că guvernulă imperială a lucrată cu cea mai bună sci- 
ință și consciință In urma acăsta și pentru ca vederile 
divergente ale ambetară guverne să nu formeze nici o 
pedecă pentru o onorabilă regulare, propune mijlocitorulă> 
după o acurată esaminare a tuturoră referințeloră, ca 
noua învoială să observe forma protocolului, care s’a în
cheiată cu privire la archipelagulă Sulu în 7 Martie tre
cută la Madridă între representanții Brifaniei Mari, Ger
maniei și Spaniei, și să se primescă următorele puncte: 
1). Să se recunoscă suveranitatea Spaniei peste insulele 
Caroline și Palaos, 2). Pentru ca acestă suveranitate să 
aibă efectă, se obligă guvernulă spaniolă să’ntocmăscă 
câtă mai curendu pe insulele numite o administrațiune 
regulată cu o putere, care să fiă destulă de tare spre a 
garanta ordinea și drepturile câștigate. 3) Spania dă 
Germaniei deplina libertate a comerciului, a navigațiu- 
nei și a pescuitului pe aceste insule, precum și dreptulă 
ca să înființeze acolo o stațiune pentru corăbii și
cărbuni 4). Se asigureză Germaniei libertatea de 
face plantațiunl pe aceste insule și de a înființa colonii 
agricole, în același modă ca*  supușii spanioli.

*) Gendarmii,

pentru
a

SOIRILE DILEL
De câteva dile Ardâlulă nu se mai află în comu-1 

nicațiune directă cu Ungaria și cu cealaltă parte a mo-1 
narchiei. Trenulă accelerată sosesce dela 10 1. c numai 
pănă la Clușiu și n’are legătură eu trenulă de persâne | 
din Ardâlă așa că posta dela Pesta și Viena o primimă 
acum cu 24 ore mai târziu. Bine că noua administra-; 
țiă a căiloră ferate vrea să facă economiă, ca să pdtă 
plăti salariele mari ale diferițiloră directori, der cu inte
resele comunicațiunei cum rămâne? Doră totuși se voră 
hotărî a stabili o juncțiune a trenuriloră din Ardâlă cu 
trenurile ce circulă pănă la Clușiu 1

—x—
Ministrulă de finanțe ungureștii a ordonată, ca 

protocâlele de pertractare asupra afaceriloră bagatele, ce | 
se transportă dela judeeătoriele comunale la cele cercuale 
să se supună taxei timbrului de 20 cr. de fiecare câlă, 
sentințele însă date de judecătoria cercuale în asemenea 
afaceri suntă libere de timbru.

—x—
A mai »pricopsită*  ministrulă Trefort pe preoții 

gr. or.: lonă Marinii din Crisbavă și George Popovici 
din Sebeșă cu câte 80 fi., lână Fechetiel din Șoimușulă 
română cu 60 fl., lână Mihălescu și Teodoră Sovrea din 
Fenață cu câte 50 fl. Dumnezeu să’i erte! •

—x—
„Bud. Hirl.« află, că a^l-mâne și catedra de limba 

română dela universitatea din Clușiu va fi folosită pentru 
speculațiunl naționale. La achita răspunde și mai lumi; 
natulă „Ellenzâk*,  că după câtă este minunăția sa infor
mată, că fiindă concediată Dr. Silași, ministrulă Trefortă 
va îngriji, ca pe viitoră să nu se mai întâmple nimică. 
— Nu ne mirămă nicidecum, că în foile ungurescl nu 
mai cetimu nimică scrisă cu judecată, pentrucă ,,pa- 
trioții1* nu mai au timpă să judece din causa uneltiri- 
loră.

. —x—
Clubulu advocațiloru din Pesta, în ședința generală 

estraordinară dela 11 Ianuariu, după ce oratorii au cri
ticată aspru procederea guvernului și § 54 din proiectulă 
de lege municipală, a hotărîtu să adreseze dietei o pe- 
tițiune în contra acestui paragrafă.

tulă
Cleveland este holleiu

1 Ni se scrie din Reghină, că în 29 Decemvre 1885 
prin satele dimprejură âmenii au vătjută fulgeră și a 
tunată. Bătrânii satului vădă în acăsta ună semnă, că 
va fi bătaiă mare. — Omătulă se duce, vremea e măle, 
vitele ’să sănătăse, dâr fără prețu, ămenii pe lângă tâte 
năcazurile ce-i apasă totă mai dau câte ună semnă de 
viață cu ocasiunea sărbătoriloră.

—x—
,Ellenzâk« ne spune, că ună diară cotidiană din 

Viena ne înfățișâză tabloulu Ungariei astfelă : ,,In Un
garia, și mai vârtosă în părțile de mâdlă-nopte ale ei, 
se află sate și orașe întreg!, din care o parte a locui- 
toriloră se susțină de multă timpă numai din furată.*

—x—
O depeșă din Wâchingtonă aduce scirea, că sena- 

tulă americană a încuviințată o lege în contra poliga
miei și că pe secta Mormonilor^ a pus’o sub curatori, 
pe care îi domnesce președintele republicei. Cei 150,000 
Mormoni voră remonstra cu totă energia în contra acestei 
disposițiunl, pe care ei o privescă ca tarte barbară. 
Decă remonstrațiunea loră le va folosi ceva este cu to- 

altă întrebare, mai cu semă că președintele actuală 
care nu cunâsce viața conjugală

nici cu o femeiă, necum să aibă înțelegere pentru căsă- 
; toria cu mai multe femei după legea Mormoniloră.

—x—
Prestidigitatorul profesoră Cav. A1 d o Martini, 

artistă ală curții reg. Italiane, care prin producțiunile sale 
îu adevâră forte interesante a desfătată Joi sâra în sala 
Hotelului No. 1 ună publică alesă, de cătră care fu ad
mirată și aplaudată. — va da Duminecă in 5 (17) Ia
nuarie sâra a doua representațiune totă în sala Hotelu
lui No. 1. — D Jă prof. Martini se distinge, pe lângă 
producțiunile sâla cu totulă nouă și prin modulă fină și 
atrăgătoră, cu care le esecută. Din interesantulă său 
programă de Joi, au avută ună succesă admirabilă pro
ducțiunile cu d na Stella și joculă de Silhouette.

Nou6 călcări de domiciliu.
Din capetulu Ibănesciloru, 4 Ianuarie 1886.

Stimate D-le R idactoră 1 Pote în urma vr’unei scri
sori oficiose dela prefectură, notarulă cercuală Niculae 
Manția din IbănescI, care a fostă mai nainte învățătoră 
română, a călcată în săptămâna trecută, în presența a 
doi jurați și a unei straje comunale, casa Domnului I6nu 
Petru, capelană în IbănescI, — i-au aruncată și resco- 
lită tâte scrisorile câte le-a avută în archivulă său cău- 
tândă după „cartea11 — care ar purta titlulă .,Martirii 
libertății11 opă, ce l’ar fi scrisă și dată la lumină Dr. 
Drăgescu etc.

Căutarea însă a fostă în zadară, pentrucă între 
cărțile și scrisorile sermanului capelană gr. orientală ni
mică compromițătoră nu s’a aflată, — nu s’a dovedită 
nici aceea, — că „Ioană Petru, capelanulă gr. or. din Ibă- 
nesc!11 ar fi „iredentistă;“ — numai vecjl, că târna și 
frica în familia respectivului, despre ce ori și cine ișl 
pote face oideă, a fostă mare,—dâr mai în urmă s’au con
solată vădendă, că succesulă marelui ispravnică Nicolae 
Manția în acăsta afacere a fostă nefericită,—fiindcă pe lăngă 
cea mai mare dejosire a sa nu a putută satisface și în- 
plini voia stăpâniloră.

Aeelă Nicolae Manția, care ca notară cercuală ad- 
ministrâză afacerea comunei Hodacă care număra 1785 
și a comunei IbănescI cu 1920 suflete pură române; 
— omeni de afacere și sirguitorl, cari suntă vrednici 
se trăâscă pe pămentă și să pârte numele de Română,— 
pentru neîndreptățire împilări și alte mai multe este ară
tată la tacurile competente și pusă sub cercetare, de sub

FOILETONU.

Doine poporale din Sălagiu 
adunate de Ioană P. Lazară învSțătord 

în Șîmleulii Silvaniei.

Câte cară cu povoră...

Câte cară cu povoră, 
Tâte sue său pogoră;
Numai carulu bădiței, 
Șâde ’n drumulă Bistriței,
Nici sue, nici nu pogâră, 
Că boiții-i zacă de bălă. 
Ba badea încă-i beteagă.
Chiar’ ca omulă celă pribeagă. 
Nu sciu Dâmne ce m’așă face, 
Să mă ducă să-lă vădă cum zace; 
—Cu fața cătră părete,
—Cu gura arsă de sete..— 
Să-i dau vină și apă rece.
Că dâră bâla-i va trece. 
Să mă ducă eu dâlurile, 
Să-i aducă cu lâcurile;
De pe pomi și rămurele, 
Să le pună între ulcele, 
Să le scotă sâra la stele, 
Diminâța la recore,

La mâdătjiă, când e sâre 
Să-lă pună pe badea ’n piciâre.

Murgulă.

Frundă verde, lemnă rodită, 
De m’așă vedea ’n deală suită 
Și la cruce pogorîtă;
Să ’ml vădă murgulă potcovită 
Cu potcâve de argintă.
Să ’mî vedă murguțulă legată, 
La birtulă celă mai bogată;
Cu căpăstru aurită,
Să cugețl că-i zugrăvită ;
Cu căpăstru de mătase, 
împletită de mândra ’n șâse ;
Cu căpăstru de fuioră, 
împletită de-a mândrei doră. 
Cândă la birtă în josă mă ducă 
Pune-mă foculă... mă culcă; 
Eră eu, fiindă culcată, 
Murguțulă mi l’am scăpată... 
Tâtă vâra l’am căutată, 
Tâmna de abia l’am aflată... 
Colăcită de mândra 'n sală. 
Cere-i mândră să ’țl plătescă, 
Sâu dâră să ’țl mulțămescă? 
Las’ mândră pe cinstea mea 

Că bună plată ’țl voiu da : 
Optă cjile apă n’oiu bea,
De tine eu m’oiu lăsa;
Cândă mi-a suna scândura, 
Popa cu cădelnița.

Asta ’țl va fi plata ta
Multă scumpă, mândruța mea!

Furulu.

Cândă eram de-o (ji, de două 
Mă ’nvățam a fura ouă;
Când eram de-o săptămână, 
Furam 61a cu smântână;
Când eram de-ună ană și doi 
Mă ’nvățam a fura boi;
Când eram de nou ani,
Mă ’nvățam a fura cai.,..
Furam murgulă Sasului
Din funduțulă grașdului. 
Când căuta Sasulă prin curte,
Eu treceam cu elă la nunte; 
Când căuta Sasulă pe vale, 
Eu treceam dâlulă celă mare.

Dâr m’am prinsă și voiu ținea, 
Că mai multă n’oiu face așa.
Mai multă nu voiu fura boii 
Că m’oră prinde grijitorii;

N’oiu fura nici oi nici mnele, 
Că m’or prinde cei cu pene*)  
Ci-oiu fura mai bine fete 
Că de-acelea suntă bugate.

Bărbatulă beutoru.

Frunză verde din isvoră
Am bărbată, da’i băutoră
La tâtă crâșma-i datoră; 
£r’ la lucru n’are sporă.
A avută ună bietă cojocă, 
L’a pusă la crâșmă ’n zălogă.
A avută ună comănacă,
L’a pusă la crâșmă ’n dulapă.
Ba a avută ș’o bundiță
Și-a dus’o la crâșmăriță
Pentr’o flâșcă de țuicuță.
Săracă de bărbatulă meu, 
De când bea la făgădău, 
De-atunci-i sumanulă rău.
De când bea la crâșmă ’n deală, 
De-atunci-i sumanulă rară.
De când bea, la crâșmă ’n luncă. 
De-atuncI n’are-ună bană în pungă; 
Copilașii-i moră de fâme 
Eu am ajunsă cerșitâre.
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care pe lângă tote măestriile dânsului numai așa va putâ 
scăpa uepedepsită, dâcă nu va mai fi nicî dreptate.

Acestea îmi țină de datorință a-le descoperi publi
cului pentru sciință, — ca și de alții asemeni âmenî, 
cari întorcă chepeneagulă după vântă, și stau cu piciârele 
in două luntrii să se scie feri.

Rele timpuri amă ajunsă cu toții. — „Bateți păs- 
torulă și se va risipi turma," — voi trădătorilor^ insă 
pe acesta cale niciodată scopulă vostru nu îla veți pută 
ajunge. —A-—

Inv6ță,mântultl universitară.
In numărulă precedentă am adusă unele date sta

tistice relative la învățămenlulă secundară; acuma vomă 
aduce unele date importante relative la învățămentulă 
universitară din Ungaria și Transilvania. Datele acestea 
le luămă după reportulă ministrului ungurescă de Instruc
țiune. Vomă începe cu Universitatea din Pesta, care a 
avută în semestrulă de ârnă ală anului 1884/5, 3342 
studențl, ără în semestrulă de vâră 3172 studenți. Cei 
mai mulți studențl se află șiastădi la facultatea juridică: 
1659 respective 1563, la cea de medicină 1117 respective 
1069; după religiune au fostă cei mai mulți catolici 1327 
resp. 1273 și Israelițl 1022 resp. 998. In semestrulă I 
au încursă bani colegiali 67.935 fl. și i’au iertată 6814 
fl. In semestrulă II au încursă 64,032 fl. și s’au iertată 
6857 fl.

Sau distribuită stipendii 53,622 fl., stipendii de că
lătorii 6000 fl., premii 4000 fl. Numărulă profesoriloră 
ordinari a fostă de 69, ală celoră estraordinarî 29, 
ală suplențiloră 3, ală docențiloră seu agregațiloră 77, 
ală asistențiloră 41. Să depuseră 1774 esamene și 2108 
rigurose. Din cele dintâiu fură cu succesă 66 percente, 
eră din cele din urmă 64 percente. La gradulă de doc
tori fură promovați 340, între aceștia 197 doctori în 
drepturi și 90 doctori în medicină. Seminariulă profe- 
sorfloră au avută 54 de membri, dintre cari pentru spe
cialitatea filologică-istorică vină 40, âră pentru specialitatea 
matematică-naturalistică 14. Comisiunea esaminătâre a 
profesoriloră dela scolele secundare au eliberată 26 di
plome. Spesele ordinare ale Universității pestane facă 
561,133 fl. (-(-30,617 fl.) din acâstă sumă vine pentru 
spesele personale 360.423 fl. eră pentru cele reale 200,710 
fl., pentru seminariulă profesoriloră și scola de esercițiu 
42,633 fl.

Universitatea din Clușiu dispune de 64 puteri di
dactice. In I. semestru au fostă înscriși 449 studenți, 
în semestrulă ală 11-lea 441. Față cu anulă trecută se 
constată o scădere de 16 studențl, (pentru anulă acest’a 
suntă înscriși 472 de studențl). La facultatea juridică 
suntă 227, la facultatea medicinică 104—140, la fifoso- 
sofiă suntă 63 resp. 58, Ia matematică și la sciințele na
turale 32—30. Numărulă catoliciloră a fostă de 203— 
208. Din banii colegiali s’au ertată 1828 fl. s’au dis
tribuită stipendii 17,708 fl. Să făcură 239 esamene și 
238 rigurâse. Diplome de doctoră s’au eliberată 35. — 
Spesele pentru Universitatea din Clușiu facă 199,307 fl.

4239 fl.); dintre acestea suntă spese personale 156.708 fl. 
și reale 425,990 fl.

La politecniculă Josefină în Pesta suntă 37 pro
fesori f27 prof. ord., ună repetitoră și 21 asistenți). 
Numărulă ascultătoriloră a fostă în semestrulă 1. 662, âră 
în semestr. II. 564. Numărulă abituriențiloră dela gimnasii 
față cu abiturienții dela scâla reală este Iotă în crescere. 
Cei mai mulți ascultători se află la studiulă de ingineria (385 
resp. 333). Rigurâse să făcură 180, diplome primiră 38, 
dintre aceștia 33 de ingineri. Cheltuelile se urcară la 
171,279 fl. (-(- 10,723 fl.) din cari 132,521 fl. pentru 
persâne și 38,758 fl. pentru obiecte. Dintre cele 52 facultăți 
teologice 32 suntă cu cursă de patru ani, numărulă teo- 
logiloră facă 2071, cei mai mulți catolici (886) Din aca- 
demiele de drepturi, cea din Debrețină a avută cei mai 
mulți auditori (99 resp. 92), apoi vine cea din Pojună 
(89 și 80), cei mai puțini i-a avută cea din Papa (20 
resp. 19).

Teatru, musicâ, declamațiune.
Producțiunea musicală-declamatorică aranjată în 

favorulă „Reuniunei femeiloru române pentru ajutorarea 
v&duveloru serace din Brașovu și Săcele“ a întrunită, cum 
amă amintită deja, ună numără fârte frumosă și alesă 
de aufjitorî. Introducțiunea a făcut’o ună frumosă dis
cursiv ocasională cetită de d. directoră St. Iosifu, în 
care a desvoltată ideea asociațiuniloră și a arătată pro
gresele ce le-a făcută acâstă ideeă în sînulă Româniloră 
din monarchiă pănă acuma, care discursă a fostă aplau
dată de publică. După aceea a declamată d-șâra Lucreția 
Popescu cu multă sentimentă și cu voce tare poesia 
„Copila română'1 de I. Vulcană. Tânăra d-șoră, care 
era îmbrăcată in costumă națională, a dovedită multă 
talentă pentru declamațiune. Cele două piese „După 
tine rătăcindă" de Gr. Tănăsescu și „Mândruliță dela 
munte" au fostă binișoră cântate de d. Corneliu Po-

povici, care posede o voce tlecsibilă, aptă de o mai mare 
desvoltare prin studiu. Poesia de Andreiu Mureșianu 
„ună devotamentă" a declamat’o în costumă lomânescă 
tânărulă George Moroianu cu multă însuflețire și cu voce 
tare fiindă de repețite ori aplaudată. A mai fostă in
tercalată în programă și cântarea „Apa trece, petrile 
rămână", pe care a predat’o cu cunoscuta-i dibăciă d. 
Zosimu Butnarii spre mulțumirea generală. A urmată 
apoi piano-solo „Impromptu" op. 90 Nr. 2 F. de Schubert,, 
esecutată fără note de d-șâra Maria Dobreanu, care a 
făcută mari progresse. Atâtă joculă câtă și predarea 
piesei ne-au satisfăcută multă. D șâra Dobreanu s’a dis
tinsă cu acesta ocasiune și ca acompaniatâre pe piană. 
Escelenlă a debutată mititelulă fiiu ală d-lui ingineră 
Gărtner cu violina, acompaniată de mama sa d-na Elena 
Gărtner, într’o piesă destulă de grea pentru etatea lui 
de 10—12 ani, D-moll nr. 5 de Ferdinand David. Acestă 
băiată promite forte multă, elă a fostă distinsă cu 
aplause repețite. In fine a produsă multă rîsă |și hază 
d. profesoră de musică Gr. Tănăsescu deghisată ca 
„Cuconulă Efiinie Bârzoi ot Bârzoeni dela BârzoeneștI, 
(canțonetă comică de I. Pascaly). D-sa a secerată multe 
aplause. — In fine nu pufemă să nu lăudămă zelulă și 
nobila stăruință a președintei amintitei reuniuni, a d-nei 
Susana A. Mureșianu, precum și a d-nei controlore Otilia 
Orghidanu, cărora avemă a-le mulțumi frumosulă succesă 
ală săratei.

X

Ni se scrie din Biserica-albă: Producțiuniie 
și petrecerea „corului vocală română" din sâra 
de 31 Dec. au succesă în fotă privința în modulă celă mai 
splendidă, ce numai s’a putută aștepta. Pe la 8 6re din 
sâra, când s’au (începută producțiuniie, sala cea nouă 
dela „Burg" a fostă plină plinuță, potă dice: îndesată 
de lume. Atâta lume și o societate așa de alâsă, 
înainte de acâsta „Burgulă" societăței de cântă germane, 
care nu este numai de erl alaltăeri, nici odată n’a vă
zută întrunită la ună focă. Cele trei cântece din pro
gramă au fostă forte frumosă esecutate. Representa- 
țiunea teatrală a produsă ună efectă mare. Publiculă 
a primită și a aplaudată cu entusiasmă scenele deosebite. 
Prologulu și producțiunea cu coru musicalu instrumen
tală comică costumată, esecutate la 12 ore, asemenea 
au reușită pe deplină. Petrecerea a durată pănă di- 
minâță la 5x/j ore. Voia bună și-a ajunsă culmea. Nu
mărulă publicului presentă a fostă 600—700 persone. 
Reportulă mai detaiată despre acâsta serată, care a 
câștigată stimă și onâre numelui de Română, va urma 
în curândă. Cor. Ord.

Biblioteca poporală în Betlânii.
>

Betleanu, Decemvre 1885.
încă în anulă 1883 la 15 Aug. n. cu ocasiunea 

adunării generale a despărțământului ală XII ală Aso- 
ciațiunei transilvane pentru literatura română etc. ținută 
în Betleană, ună Română betlenescă face propunerea de 
a se înființa în acâstă comunitate o ^bibliotecă a comu
nei bisericescl române gr. cat." Acâstă propunere din 
partea lăudatei adunări a fostă ridicată la vafore de 
condusă. — N’amă voită a începe cu vorba, ci cu fapta. 
— Dreptă aceea după ce astădl biblioteca dispune — 
prin dăruirile marinimâse ale p. t. publică — de ună 
numără frumușelă de cărți și de ună capitală de 8 fl. 
63 cr. v. a. venimă — cu permisiunea D-V6stră — 
a face în prețuita «Gazetă» o- dare de sâmă generală 
despre ofertele incurse pentru ajutorarea bibliotecei, din 
anulă 1883 pănă acuma, și despre starea ei.

Biblioteca dela proiectarea ei pănă astăzi a pose
dată ună capitală de 21 fl. 50 cr. v. a. încursă dela 
p t. domni: Augustă Munteanu, adv. 10 fl.; Vasiliu 
Hossu, jude 2 fl.; Gavrilă Mânu 1 fl.; Petru Mureșianu 
Sireg. 1 fl.; Ioană Mârzocă, propr. 2 fl.; Basiliu Roc- 
neanu, prof. 1 fl.; Simionă Moldovană 1 fl. ; Georgiu 
Gira, funcționară 1 fl.; Gregoriu Pușcariu, parochă 1 fl ; 
Tâderă Albu, mur. 1 fl.; Greg. Rocneanu, cant. 50 cr; 
Suma 21 fl. 50 cr. v. a.

Din acestă capitală s’au procurată pe sâma biblio- 
lecei următârele cărți:

1. «Opere complete partea ânteia teatru*  în 4 
volume de Vasilie Alecsandri, cu 10 fl. 47 cr. 2. «Vete 
rinarulă de casă» de B. Gornea, 2 fl. v. a. 3. «Gălin- 
darulă lui Păcală,» 1884: 40 cr. Subtragându-se deci 
spesele de 12.87 fl. v. a. din cap. de 21 fl. 50 cr. ră-' 
mâne actualulă capitală de 8 63 fl. v. a.

Donate suntă: 1. «Actele privitâre la urnirea și 
înființarea Asociațiunei transilv. pentru literatura etc." 
ună fascie. 2. «Adunările generale ale Asociațiunei dela 
a II—VI inclusive, în 5 fascie." de însăși Asociațiunea. 
3. „Studii asupra constituțiunei Româniloră" fasc. V—IX 
inel, de d. aut. Gl G. Meitani, prin comitetulă Asocia
țiunei. 4. „Ajunulă nascerii Domnului," de Asociațiune 
1 fasc. 5. „Mâna de mortă" frd. după Al. Dumas voi. 
I; 6. „Der Missionăr" voi. I; 7. „Amorulă și ura mue- 
râscă" caetulă 1—5 inel.; 8. „Genoveva" germ. 9. „Re- 
gularea rnijfoceloră spre ajungerea scopului Asociațiun.;" 
10. „Statutele Asoc.11. „Conspectă despre membrii 
Asoc." două fasc.; 12. „Geografia Ungariei 13. „Căr
ticică de rugăciune" de d lă Petru Mureșianu Sireganulă, 
propriet. 14. „Apologie. DiscusiunI filologice etc. pri
vitâre la Romani" cart. I.; 15. „Renascerea limbei ro- 
mânescî" fasc. I; 16 „Titu Liviu Patavinu" cart. II. de clar, 
d-nă Dr. Gregoriu Silași, prof. de univ.; 17. «Istoria pentru

începutulă Româniloră în Dacia» edit. a III. legata frumosă ; 
18. «Amory" trd. d. A Dumas; 19. «Discusio descrip- 
tionis Valachorutn;« 20. „Majestătsgesuch*  des G. Barițiu 
ă. Ratiu; 21. «Virginitas" 22. „Secretele aloră trei nouți;" 
23. „Ciarda albă" — de Ioane H. Boteanu teologă centr.
— 24. «Călindarulă familiei, 1883;« 25. .Goronulă lui 
H.*  26. «Activitatea vicariloră for. gr. c. din dist. Nă- 
săudului" 27. ,0 mie și una de nopți» 4 tom., de d-lă 
Pavelă Salvană teologă — 28. „Biografia S. I. Chrysos- 
tomă," 29. „Gompută publicu ală fond. reun. fem ro
mane." 30. .Istoria Româniloră din Dacia sup.‘, tom. I. 
31. „Schematismus cler, szamosujv. 1882 " 32. „Icâna 
crescerii rele" 33. „Catalogulă esposiț. rom. din Sibiu." 
34. „Atniculă bună," de d-lă Simionă Moldovană, învă- 
țătoră. — 35. „Ună șematismă lat. de sub Lemâny: 
36. „Legea comunală," 37. „Memorialulă din 1881 ală 
part. nat. române," de d-lă Gregoriu Pușcariu, parochă.
— 38. „Herman și Dorotea;" 39. „Pădurânca" de d-ra
Otilia Pușcariu. — (Va urma).

Convocare.
Adunarea generală a „Asociațiunei pentru sprijini

rea învețăceiloru și sodaliloru români meseriași*  se con
vocă în înțelesulă art. 14 din statute pe Duminecă în 19 
(31) Ianuare a. c. la 3 6re d. pr. în sala de desemnă a 
Gimnasiului română.

Agendele ce se voră pertracta voră fi: 1) Rapor-
tulă comitetului despre lucrările sale în anulă 1885; 2) 
Raportulăcassarului despre Intrările și eșirile de bani în anul 
trecută; 3) Alegerea unei ComisiunI pentru înscrierea mem
brilor noi; 4. Referata Comisiunii asupra raportului comitetu
lui și asupra socoteleloră asociațiunii acesteia, 5. Raportulă 
Comisiunii alese de adunarea generală pentru propuneri 
asupra îmbunătățirii slărei materiale a Asociațiunii spre 
a se putâ ajuta la lipsele loră măeștri și sodalii români. 
6. Propunerile Comitetului Asociațiunii și 7. Bugetulă și 
ficsarea ajutâreloră prescrise în art. IV din Statute.

Brașovă în 3/15 Ianuariu 1886.
Bart. Baiulescu, președinte.

DIVERSE.
„Leonis XIII carniina." — Sub acestă titlu a apă

rută poesiele Papei Leo în Roma, în edițiune forte ele
gantă. Poesiele le-au arangiatu și îngrijită de s’au 
tipărită profesorulă Jeremia Brunelii, cu concesiunea 
Papei; venitulă curată e destinată pentru săracii din 
Udine. Volumulă conține mai multă poesii bisericescl, 
suntă însă și de altă genă și tâte arată, că auctorulă 
are o fantasia viuă și ună spirită poetică. Titlulă unei 
poesii e: «De se ipso, Anno MDCGCLXXV» (Despre sine 
usușl, la anulă 1875). In acâstă poesiă, Papa descrie 
biografia sa. Vorbesce despre junețea sa cea atâtă de 
fericită, ce a petrecut’o în munții Carpinelo, vorbesce 
mai departe despre ântâiele sale studii la JesuițI:,, Atque 
in Loyolaca excolit aede pium". 0 mică și frumâsă 
poesiă e dedicată editorului Brunelii. A mai dedicată 
patru poesii prietenului și fostului său conscolară Roger, 
care a respinsă atacurile amorâse ale unei curtisane, 
aceste poesii ne reamintescă rândurile cele mai frumâse 
din Horață. Aci citămă o strofă dintr’o poesiă: „Ce 
agită sufletulă tău? Ce te agită pe tine, a cărei față 
dispare, sub văpsâlăl Tu, courtisană nerușinâsă! Du-te 
iute de, lângă mine Amaryllis! Buzele-țl flusturate suntă 
unse cu otravă de mârte și mi-e grâză a gândi ce rană 
spurcată zace în pieptulă teul..." Subiectele poesieloră 
Papei suntă diferite, o poesiă a sa are urmăforea titulă: 
„Ars photographica."

* *

* X
Diare oprite d’a întră în Austria. — Pre basa 

unui circulară ală guvernului, trimisă tuturoră oficieloră 
poștale, (jiarulă din Viena „Neue Freie Presse", scrie că 
pentru anulă 1886 suntă 196 cjiare oprite a întră în 
Austria. Din aceste organe de publicitate oprite prin 
oliciele politice aprâpe a treia parte, adecă 54 gazete 
suntă italiane, organe d’ale „irridentei italiane" și apar 
în Roma, Milan, Turin, Veneția. Alte 42 tjiare suntă 
germane, din cari 18 din Bpest’a. piară maghiară însă 
nici unulă nu este oprită. Croate suntă trei eschise. 
Cehice suntă 20, din cari 12 numai din Chicago (în 
America), 7 în alte orașe americane, 1 în Berolină. 
Francese suntă 11 oprite. Polone 12, mai cu sâmă din 
Elveția, Francia și America. Fârte bătătoră la ochi este 
numărulă diareloră oprite române, anume 18 din Bucurescl. 
Acâsta oprire se reduce la ținuta dușmănâsă a acestora 
(jiare române nu atâtă contra Austriei, câtă mai cu sâmă 
contra Ungariei. ț)iare rusescl suntă dâuă, rutene și 
turcesc! câte unuia oprite. Din cele serbesci suntă la 
olaltă 21 oprite.

Rectificare. — în nr. de erl ală foiei nâslre, la 
articululă de fonda, cofona 2, în șirula 17 de susă, în 
locă de defăsinare să se cetâscă: defăimare; âr pe 
pag. 3, la nota Red. din „Foilet." în locă de discursulă 
naturalistă, să se cetâscă: distinsulă naturalistă.

Cursulu pieței Brașovă
din 16 Ianuariu st. n. 1886,

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.52 Vând. 8.57
Argint românesc . . . . . . » 8.45 * 8.50
Napoleon-d’orI . . . . . • • ’ io-1/* 10.0 D/a
Lire turcesc!..................... . . « 11.26 11 36
Imperial!......................... . . « 10.22 • 10 32
Galbeni............................. 5 94
Scrisurile fonc. «Albina- . . « 100.— A 101.-
Ruble Rusescl................. . . » 123.— > 124,’/.
liseontulă . . . » 7—10 °/n pe ană.

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabila: Dr. Aurel Mureșianu.



Nr. 4. GAZETA TRANSILVANIEI 18s 6.

(□us.’sn5h la feurso, do Viena

din 15 lanuatiu st. n. 1886

Rentă de anrfi 4% • • • 101,30
Rentă de hârtiă 5°/o . . 92.95 
împrumutul^ căiloru ferate 

ungare......................... 132 25
Amortisarea datoriei căi- 

lorO ferate de ostu ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.40

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 -

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 112 50

Bonuri rurale ungare . . 104 09
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 — 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfi . .,..................... 103 75 ;
Bonuri cu cl. de ,sortarel03 60 i 
Bonuri rurale transilvane 103 60 |

Bonuri croato-slavone . . 103.60 
j Despăgubire p. dijma de

vină ung......................... 98.25 I
[ Imprumutulii cu premiu

ung...................................117 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . —.—
1 Renta de hărtiă austriacă 8415 
; Renta de arg. austr. . . 84 25
Renta de aură austr. . . 112 50 
Losurile din 1860 . . . 140.20
Acțiunile băncel austro-

ungare.........................871 —
1 Act. băncel de credită ung. 30375 
1 Act. băncel de credită austr. 238 10 | 
1 Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.93
Napoleon-d’orI .... 10.01‘/2 : 
Măre! 100 împ. germ. . . 62 10 
Londra 10 Livres sterlinge 136.85

® nursa de Buewrescl.
Cota oficială dela 31 Decernvre st., v. 1335.

Câmp. ven't

Renta română (5%). . 87 88
Renta rom. amorî t’/,o'o) 93 94

» con veri. (6%) 841/, 85Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30 32
Credit tone, rural (7°/0) . . 101 102

« „ » (5°/o) ■ 841/! 85*/ s
• • urban (7°/c) 96 97

4 (6°/0) • — —
> (5°/0) • ■ 80- 8P/2

Banca națională a României 1160 1180
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

< > » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 16. 17
Bancnote austriace contra aură. . 2.01. ;.O4

PersOne din orice clasă statornice, cari arfi 
dori să se ocupe cu vSudarea în rate a losuri- 
lorfi de Stata și cn prime autorizate prin leițe, 
se angajază cu condițiuni fdrte bune o casă de 
bancă de primulu rangă din Budapesta; pe lângă 
puțină activitate se p6te aștepta la

-eee UOT PROFITUeee?- 
glmiarude 11. 100 pană 200. g

Ofertele cu arătarea ocupațiunei de pănă a- 
cuma suntO a se adresa: 2—6 Dum.
La Rudolf Mosse, Wien, sub „J. 1150“.

Corespondențe numai în limba germană. 
~2-' B 4» FIT tiJ El JE N T A Bl 1.(1!

Bolnaviloru a le ajuta este prima înda
torire humană.

Bolnaviloru de peptu ți do alto bolc voru aduce mângăere urmatorolo raporturi do lecuire. Bolnavii do 
sigurii, câ voru mulțam i cn căldură aceluia, care îi îndrumeză la loculii unde ți prin ce inijloce a dobândită lecuire. 
Raporturile de lecuire sunfti urmate do espresiunî de mulțumire. — Repăoduoemu urnmtorele : 1.) do către D-lfi G- 
Fiselicr dola Dominiu laboratoriulu technicîi în Trebitscli, care comunică, câ s’au locuită do tuse ccrbicosă; 2.) dela 
D-nu Dr. Adolf Hertzfeld. medicii în Viona, III., Viaducigassa 15, ccmnnicâ : „succesolo adeseori probate la pațien^ 
ții moiu me îndemna, fiindfl acuma cu bolnavii a mo ruga pentru Iohann Hoff’schea Malzestract; 3.) „De-oreco Io. 
hann Hoffsohoa Malzcatract a avu tu auccoau favorabilii, îlu voiu recomenda ca farmacistă și altora chiar șl prin me
dici. — H. Czoppelt,

De și o rccuudscerc a escolenteloru preparate D-v. din Malz nu eate ceva raru totu’șî nu potu întrelăsa cs 
primarea celei mai căldnrdse mulțumire pentru escelentulfl efectii. alu preparateloru D-v. din Malz. Eu auferâmu do 
o tnae cerbicosâ, și 'mi-s’a recmandatu din partea unui prietinu bombonelo D-v. din Malz. ’Mi-am cumperatu din- 
Ir’acoBtâ doue pungi, și deja după întrebuințarea nnei pungi a diapărutu tușea cu totuiu. ’Mi este de-o bucuria de
osebită de-a putea constata acesta,ași nu voiu întrelasa rocomandaroa fabricatelor(I D-v. și mai departe. JRecoman- 
dîndu-mo D-v., semnezu cu distinsă stimă Gustav Fischer, laboratoriu chem, tcchu., Trcbitsch 8 Fevruarin 1885.

Suferă, și ca se-mî redobândescu sănătatea Vc rogu cu ouore, ca ao'nu trimiteți 10 butelii berejdin estrac- 
tulu de"Malzii, care am probat'o de atâtea ori la pațienții mei. Dr. Adolf Ilerzfeld, Viena, III., TJntcre-Viaduet- 
gasae 15, în 9 Fovr. 1885.

De vreme ce am trebuință acasă pentru familia mea de Iohann HofFschcs Malzcstract-Gesundheitsbicr, prin 
caro de faptu amu unu resultatu fayorabilu, amu fosta și suutu ca farmaaiste necesității a-o } recomanda prin D-nii 
medici și la alte case.

Bzasz-RAgcn 4 Fevruarin 188» Ilugo Czoppelt? fârmaciatu.

D-lui

HOFF,
prin învențiunea dupe numele seu așa numitelorti Iohann HofFsche Malzestract- 
Heilnahrungs-Prăparate, c. r. consilieră, posesorii alu crucei de aură cu co
ronă pentru merite, cavalerii alii mai multorii decorațiunl înalte prusiane și 

germane, la Viena, fabrica: Grabenhof, Brăunerstrasse No. 8.
OBSERVARE. Tote publicațiunile pentru preparate diu estractti de Malzii 

suntîi imitațiunî, ceea ce bolnavulii și mediculă trebue să aibă în vedere. Ca 
semnîi alii veritabilității trebue să se afle pe preparatele din Malz ale lui lo- 
hann Hoff ca marcă înregistrată (Schutzmarke) portretulă inventatorului și is
călitura Iohann Hoff. Sub 2 fl. nu să espedeză nimicii. — Tote localitățile 
pentru desfacere suntil autorizate printr’unîț afișă litografată și colorații.

Deposite principale: Brașovu la Demeter Eremias; Bistrița: Cari 
Nussbăcher; BucurescI: Jul. Ed. Rissuurfer, Fr. Bruss, farm., Gustav Rietz, 
Ma.itinovici; Sibiiu: C. Bugarski, I. B. Misselbacher sen., Franz Jahn Sohne; 
Mediașîi: Cari Breckner; M.-Văsârhely: Max Bucher, Cari Hutflesz; Sighișora: 
Franz Jos. Schuster, farm., Jos. B. Teutsch; Sz.-Szt.-Gyorgy: Bârabâs Ferencz 
farm.

2—5 25 Dec. 17 Ian. 24 Ian. 28 Febr. 28 Martie nou,

Frigulu est© mrâisâ !
Impermeabile, pentru frigă și umedelă apărătore

aîsie de eroă
Nou inventate, căldurdse, dese, moderne, potrivite, 

pentru Domni și D6mne

Jackete si ismane_____________ 5____________ 
k 11. 1. 85. f â fl. 1. 50.

Nu este nimicii mai bunii, durabilii, efti nă, caldă și co
rn o du, ca aceste nou inventate Haine de ărnă practice pentru Domni 
și Ddmne, băeți și fetițe, cari se afla în colorile cenușiu, maronii, drap, 
civitfi închisă și negre și recunoscute de către persdne cu autoritate 
pentru

1. ) .Elasticitatea pe fiecare corpu,*
2. ) «Conservarea temperaturei egale a corpului,*
3) „Economia altoru haine scumpe,“
4.) „Eftinu, durabilă, fasonulu frumoșii, modernii.“

Cine are asemeni haine de ărnă este în timpii de ărnă celă mai bine apărații în 
contra frigului, pentru aceia să nu cruțe nimeni mica sumă, căci o datoresce pentru 
conservarea sănătății.

aiul®
Reuniune! femeiloru române din Brașovu

SE VA DA

Mercurl în 8 (20) lanuariu 1886
IN

Sala ZEaZotelialmi USTr. 1.
800 bucăți fuste pentru Dame, împletite, dese și căldurose ca blana, cu 3—5 vărgl 
în colori pompose, bordure și aplicația franțuzescă, mai’nainte 5 fl. acum numai fl.1.80. 
1000 bucăți flanele de ernă căldurOse dm lănâ-Merino pentru Domnii, Domne, băeți 
și fete indispensabile ă fl. 7.20.
1200 bucăți ismene, lână Marino pentru Domni și Domne â fl. 1.30
800 bucăți căciulițe frumose „Arpăd-1 din materiă încrețită ca pelea de Aslrahună, 
pentru Domni, Domne și Copii, căptușite cu vată și cusute cu mătase, numai/. 1.25- 
1500 Duzine Ciorapi lungi pentru Dame din Merino, impermeabili, călduroșl, lini 
___________________ și vărgați în colori. 3 perechi fl. 1.35 c .
1500 Duzine Ciorapi bărbătești din Merino, impermeabili, călduroșl, fini cu vărgi 
________________________ colorate, 3 părechi fl. 1,20.

Tote aceste haine de ernă, în cea mai bună cualitate și veritabile se află sin
gură și numai, resp. de comandată la :

FEKETK's Mleider-Ex^ort,
Wien, Margarelhen, Hundsthurmerstrasse 18/52.

4—6. Dumin. Admoniezii în contra tuturora altoru (le asemene oferte.

Venitulă balului e destinată pentru „FONDULtf REUNIUNEI,“ 
care îngrijesce de instrucțiunea și de educațiunea fetițeloră sărace.

Comitetulu aranjatorii. 
INCEPUTULO LA 8 ore săra-

N. B. Bilete de intrare atâtă josă, câtă și pe galeria cu 1 fl. 50 
cr, de persdnă se potă procura dela DD. M. și L. Lâszld; Frații 
Simay, Librăria N. Ciurcu, și săra Ia cassă.

Bilete de intrare se voru da numai la presentarea învităriloru.

Ofertele mărinimose suntă a se trămite la adresa D-lui comerciante G. B. Popp, 
cari se voru chită apoi pe cale jurnalistică. 1—2

- -L— 7" -ni :JZ r.'WCaBSigg' .

Tipografia A LE XI, Brașovu.


