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85. Duminecă, 13 (25) Aprilie. 1886.
Din causa S-teloru aerbători dlarulu nn va apare 

până Merouri.

Kogălniceanu și causa română ardeienă.
II.

Brașov0, 12 Aprilie.
Ar însemna a slăbi efectulo escelentului dis- 

cursu alu d-lui Kogălniceanu dela 11 (23) Fe
bruarie a. c., dâcă amfl voi să-i facemft unu co
mentarii. Argumentațiunea d-sale este atâtu de 
limpede și de temeinică și conclusiunile, ce le 
face, sunt așa de tari, încâtti nu mai au lipsă de 
comentarii.

Totti ce amil mai pută adauge din parte-ne 
ar fi să înșirămu lângă faptele ce le-a citată spre 
susținerea afirmațiunei d-sale, că naționalitatea Ro- 
mâniloru din regatulu s-lui Ștefană este perse
cutată, să înșirămu alte multe, nenumărate. Der 
6re cu ce se împlu coldnele (Jiareloru ndstre de 
dincdce, dâcă nu mai multă cu plângeri din causa 
asupririlor^, a terorisăriloru și încâlcărilorfl ne
contenite, ce dilnicu trebue să-le suferimft ?

D-lu Kogălniceanu descrie cu multă pătrun
dere și cu rară claritate adevărata situațiune a 
poporului românii din Transilvania și Ungaria 
(Jicândă :

„ A intrată în capulu Unguriloră ca în deo
sebi Românii să deviă Maghiari. Pentru acâsta 
ună resbelă de mdrte s’a declarată limbei, sc6- 
leloră și culturei românescl în generală. Ro
mânii resistă și de acolo învinovățirea, că Ro
mânii, mai alesă cei din Ardealii nnnanR-» ---- 
tra statului ungară, spre ă se uni cu România 
independentă. Și âtă daco-românismulu inventată 
âtă iredentismulu română eșită la ivâlă!“

In adevăru, nimică nu se p6te dovedi mai 
eclatantă ca faptulu, că, încependă dela orbulu 
baronfl Wesselenyi, Ungurii ei înșiși au inven
tată decoromânismulu, ca să aibă o armă spre 
a despoia naționalitatea română de drepturile ei.

La acusările trase de pără ale adversariloră 
noștri, la întrebarea, ce este dacoromânismulu ? 
d-lu Kogălniceanu răspunde cu aceeași claritate 
și cunoscință de causă :

„Până acum guvernulă maghiară nu sciu 
să fi găsită în sarcina Româniloră altă crimă — 
dăcă crimă este — decâtă lupta lorii pentru a-șl 
păstra limba și naționalitatea11.

Luptămu și lupta ndstră nu se datâză de 
eri său alaltăeri. Fruntașii poporului nostru au 
pretinsă drepturi politice, au ridicată marele 
postulată ală egalei îndreptățiri naționale înaintea 
țărei și a representanței ei, încă înainte cu o 
sută de ani, când nici pomenire nu era de idea 
unui stată uațională maghiară, nici de maghia- 
risare, nici de dacoromânismu.

Strămoșii noștri nici c’ar fi putută lucra 
p’atunci la sfatulă și îndemnulu României, din 
simpla causă, că p’atunci nu esista România de 
astăzi. Ei au pretinsă drepturi politice în nu
mele dreptății și ale umanității ca cei mai vechi 
și număroșl locuitori ai Ardălului.

Independentă a fostă dăr și a rămasă lupta 
ndstră în marginile monarchiei liabsburgice. Nu 
legături politice, ci numai și numai legătura de 
sâuge și de cultură este care ne lăgă cu frații 
noștri de dincolo.

Momentulu acesta l’a accentuată d. Kogăl
niceanu cum nu se putea mai bine. Arătandu 
simpatiele d-sale pentru noi și causa năstră, că 
Română ce e, d-lă Kogălniceanu s’a ferită așa 
de multă de prepusulă, că ar voi să se ames
tece în afacerile interidre ale statului ungară, în 
câtă a rătăcută faptulă istorică, d-sale prea, bine 
cunoscută, după care Ungurii, când au venită la 
putere, au găsită pe Românii ardeleni în eser- 
cițiulă drepturiloră politice - naționale, garantate 
prin legi sancționate de monarchulă nostru.

Pre când împăratulă și marele principe ală 

Transilvaniei Franciscă Iosifă a sancționată aceste 
legi, unirea principateloru române era săvârșită, 
în capulu loră se afla ună Domnă română na
țională , armata română era organisată și în ca- 
pulă guvernului era d. Kogălniceanu.

De ce atunci a fostă posibilă ca Românii 
ardeleni să:și esercite drepturile loră politice, ca 
națiune deosebită și de ce acum să nu fiă cu 
putință acâsta?

D-lă Kogălniceanu ni-o spune destulă de 
lămurită in discursulă său. Fără a prejudeca 
lupteloră ndstre naționale, d-sa arată cu dovedi 
din parlamentulă ungară și din adunările com’i- 
tatense, că sub regimulă de adi ungurescă starea 
Româniloră de dincdce a devenită nesuferită.

Ear simpatiile frațiloră noștri de dincolo 
pentru noi le resumă d. Kogălniceanu în urmă- 
tdrele cuvinte: „Noi nu alergămă pentru luarea 
Transilvaniei, dăr nu putemă să lăsămă națio
nalitatea română în părăsire; și Ungurii nu se 
vor ii pitfs împăca cu noi, până nu voră face o vieță 
ticnită Româniloru de peste Carpațl“.

Astfelă causa română ardelănă nu este nu
mai o cestiune de dreptate și de umanitate față 
c’ună poporă de aprdpe trei milidne de suflete 
din regatulu s-lui Ștefană, ci este și o cestiune 
de prudență politică în raporturile c’ună stată, 
a caruia amicițiă, ori și câtă de mică ar fi, nu 
este de desprețuită.

Ori ddră se sâmtu așa de tari adi Ungurii 
ca să nu mai aibă trebuință de amiciția Româ- 
de elemente străine și neamice și puțini la nu- 
mără, că se p6te întâmpla, ca ârăși se apeleze 
la ospitalitatea și generositatea Româniloră de 
dincolo de Carpați?

Este timpulă supremă ca să se gândâscă la 
binevoitorulă sfată ală ilustrului bărbată de stată 
română, care a scăpată pe mulți din ei la 1859 
și 1860 dela furci:

„Regimulă actuală ală persecuțiuniloră de 
va continua, pote aduce foculă și sabia în lo
cuințele Româniloră de peste Carpați; dâr să nu 
crâdă vecinii noștri unguri, că prin acâsta ei își 
întărescă patria și viitorulă națională 1“

Căușele n6cazurilorii nostre locale.
Dela p6lele Heniului, 1886.
(Fine.)

Dați remunerațiuni la gimnasiști absoluțl și neab- 
soluțl, cari se voră ocupa cu totă felulO de arănde, bună 
oră încassarea vămiloră dela tergurl, încassarea dăriloră 
de consumă pe la orașe și sate mai mari, liferarea de 
alimente și fouragiu pentru soldați și caii acelora, cum
părarea și venerarea de piei de mielă, de 6iă și de vită, 
cumpărarea și văndarea de fasole, bobă, linte, mazăre, 
bucate, cânepă, ină și lână, fabricarea de oleu de ină 
și de sămența produsă din flărea sărelui, adunarea pru- 
neloră pentru fierberea de lictară și pentru a le usca și 
vinde în măsură mai mare, cumpărarea și vendarea de 
nuci și alune, care fote se plătescă forte bine, fabricarea 
de totă felula de unelte economice: răte, obede, spiță, 
cară, loitrii, leuci, pluguri, grape și cobile; fabricarea de 
furci, greble, sape, securi, potcăve; fabricarea de lădi și
cuiere, pe cari poporalii le cumpără dela Sași cu bani 
adunați; fabricarea de unsăre de salcă, plopă și mestă- 
cănîi pentru unsulă carăloră; dați remunerațiuni la acele 
comune, cari voră arăta și dovedi că în sînulă loră au 
dintre băieții loră mai mulți ciobotarf, suci, pălărierl, 
curelari, fauri și rotari; cari voră dovedi că tinerimea 
din comună, feciori și fete, este întrunită în coruri de 
cântări bunăoră ca cele din Bănafă și comitatulă Ara
dului și că aceea tinerime se abține și s’a legată prin 
jurămentă a nu înjura și a nu bea băuturile cele afu
risite spirtuosă; dați remunerațiuni la acei individ! de 
Română, cari voră învăța și voră eși buni și deștepțl 
arehitecțl; der nu dați banii voștri cei scumpi unu 
Krammer care vă clădesce biserici altcum trumosă și

pomposă dăr pră scumpe și cu coperișe timpe, parcă 
surită nisce șuri, bunădră ca biserica din Năsăudă, a 
căi ei coperișă este pră scundă și proporțiune cu înăl
țimea părețiloră și a turnuriloră.

Sunleină siliți, după câtă sciu în eu, a clădi în 
restimpă de 2—3 ani edificiulă gimnasială și audă că 
D-lă Krammer vă îndemnă și că crede că ați fi destulă 
de scurtă văzători a-lă clădi într’ună locă, unde frontulă 
aceluia va căde spre nordă, unde pămentulă este mai 
rară, mai mlădiosă și unde veți trebui să îngropați ma
terială și muncă mai multă și cu acesta și bani mai 
mulți, fără de a avă în vedere că nuorii -dela nordă în
tunecă, er ploile din aceea direcțiune voră sparge la te
reștri și voră spăla păreții, apoi că coperișulă situată 
spre nordă durăză mai puțină.

Românulă ca să potă trăi trebue să cruțe chiar și 
în mâncare și vestminte și cu atâtă mai multă și în 
edificii, pentru că susținerea acelora costă bani și âră 
bani, apoi noi nu avemă trebuință ca să galantărisămă 
cu prea multe edificii, destulă ne este că unulă amă 
fostă siliți să’lă dămă pentru prinsorl de stată, altulă pen
tru judecătoria, celă din Rocna și celă din Bărgău pen
tru scoli de stată, de ce dâră după părerea mea, ca a 
unui săteană nebăgată de nimeni în sămă, edificiulă gim
nasială ar trebui să se clădăscă în legătură cu edificiulă 
fonduriloră, fostulă cuartiră ală colonelului pănă la bise
rica rom. cath. cuprincjăndă triunghiulă pănă în strada 
din susă, c unu frontă spre sudă-ostă, care ’i dă lumină 
destulă, și fiindă în apropiere și de loculă unde fusese 
institutulă militară dată pradă focului de acelă omă, care 
învățase acolo arta militară și a cărui frate ori neDOtă 
școlare și funduare, și unde ară fi corăspundăforă să 
clădimă cu timpulă convictulă, bine notândă, dăcă vomă 
economisi mai bine cu venitele și nu le vomă împrăștia 
ca pănă aci pe remunerări fără titlu și fără merite, și 
dăcă ne va scăpa D-deu din ghiena care a căscată gura 
să ne înghiță de totă.

încă una permiteți-mi frațiloră mei să vi-o mai 
spună și apoi termineză. îndemnați poporală ca să 
nu alerge pentru fote nimicurile pe la judecătorii, să nu 
soliciteze pentru sanarea drepturiloră sale știrbite la ju
decătorii, căci în locă de a fi descurcați îi încurcă cu 
intențiuni rău voifore ca să le causeze spese mai multe.

T6te încurcăturile se potă descurca acasă dăca 
preoții voră fi pătrunși de interesele poporului pe care 
’lă păstorescă și dăcă veți îngriji ca să aveți notari din 
sînulă vostru ăr nu de cei importați și de alte neamuri.

Deci frațiloră puneți-vă ’pe lucru, creșteți bărbați, 
cari să concureze pe fote terenele de viăță cu aceia, cari 
ne împlu ținutulă de neghină și cari ne silescă a nu avă 
nici o bucătură în gură.

In urmă, cresceți băieții și pentru statulă militară, 
căci numai aci mai potă înaintâ aceia, cari întru adevără 
se pună pe studiu fără de a fi jigniți și persecutați.

Apoi se vi-o spună verde că avemă trebuință cu 
toții de crescere militară pentru că numai atunci 
voră înceta și inimicii noștri de a ne insulta, când vomă 
avă curagiulă de-a cere dela ei pentru fotă insulta, pen
tru totă încălcarea satisfacere cavalerâscă. Cu plângerile, 
lamentările și tânguirile (hlaice, precum vedemă că se 
perendă prin (jiare, nu mai putemă aștepta că ni se va 
face dreptate. Românulă cutare, căruia i s’a denegată 
estrădarea unui bilelă de călătoriă pe calea ferată, fiindcă 
îlă ceruse românesce nu avea alta de făcută decâtă a 
se considera de insultată, Românulă cutare, căruia i se 
schimbă numele voinicește nu are alta de făcută de
câtă a se privi de insultată și dejosilă, prin urmare este 
in drepl.fi a cere satisfacere, și așa fieșce carele pănă 
când ne voră onora și prețui ca pe nisce dmenl conscii 
de drepturile loră, pănă când voră învăța că patriolis- 
mulă nostru nu este numai de ediția loră cea nouă, ci 
atâtă de vechiu ca esistența nășiră în acâstă scumpă 
palriă.

Io privescă de insulta cea mai mare acelă obiceiu 
ce l’au apucată iei, colo de a ne dice, că decă nu ne 
place cum suntemă tractați aci, să trecemă peste otare. 
Dâră noi nu suntemă nisce ămeni fără trecută în acăstă 
patriă, nu suntemă venetici nici ștrengari, cărora nu le
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place a lucra, ci trăiescfi numai ca nisce trântori din 
sudorea ț6rei, ca să ne pâtă și să aibă dreptulă a ne 
alunga peste otare. Unii ca aceștia fireară ei ori și cine 
trebue trași la răspundere.

Când ne vomă sci apăra pe acestă cale și cu dem
nitate deplină să sciți că vomă fi respectați ca nisce 
âmeni, ca ună pâporă demnă de o sorte mai bună.

Unii preoții emeritatu.

Maghiarisarea cu forța.
De sub Meseșii, în Aprilie 21.

piarultî koșuthistu „Egyet6rt6s“ în unulâ 
din numerii trecuți, după cum aduse notiță și 
stimata ndstră „Gazeta,“ face cunoscută urbi et 
orbi că „KulturegyletuliV și-a începută activi
tatea în Sălagiu I

Noi cești de aici, de ambe pălele Meseșului, 
mândri de numele nostru română, amă stată și 
cugetată că fire ce activitate a naibei o fi înce
pută „kulturegylet“-ulu chiar la noi, unde sâm- 
țulă națională română, bară Domnului, e mai 
tare ca în ori și ce porodiță de a lui Ărpâd sâm- 
țulă ungureșcă.

,,Și caută în jură de tine“ ne elice poetulă; 
și noi amă căutată, dăr afară de două scăle ma
ghiare comunale, făcute de stată în două comune 
mestecate, altă activitate n’amă aflată!

Abia acuma aflămu o activitate de a kultur- 
egyletului în comuna curată română ,,Buciumă14, 
retura Zelăului; asta1 trebue să o cundscă totă 
sufletulă de Românii și să vădă, că la astă nația 
îngâmfată . ce e mai mare: entezarea ori neruși
narea. — Etă-o:

Visteria statului maghiară fiindă stdrsă de 
multele risipe ce se facă în t6tă diua și năoșulă 
maghiară Trefort, neavândă nici ună gologană — 
ca maghiarimea din Selagiu totuși să facă ceva 
a cugetată să recurgă la metechne, și să abuseze 
de posițiunea căpătată dela norocă, ba să-și bată 
chiar jocă de sâmțulă și patriotismul ii' română.

Debitulă docinte Fodor Daniel, intr’o bro
șură plină de neadevăruri, spune maghiarimei că 
spre a maghiarisa pe Românulă din Sălagiu de 
sub .,,Meseșu“ între altele să cere ca în Buciumă, 
în centrulă vălei Agrișiului să se facă o scdlă cu 
limba de propunere esclusivă maghiară.

Bani în presentă nefiindă, trebue să năs
cocească ceva: si eată. <;.ă jyj
asîgmond în sată, elă chiarnă pe vre-o 2—3 vi- 
irilisti de Jidani!, 2 Maghiari, unulă armeană ; mai 
citează Ia sine pe vre-o 2 membrii suplenți ro
mâni, slugi plecate de ale lui, și improvisându 
o adunare comunală sub presidiulă său, face să 
se decidă că: comuna Buciumă în locă de dru
mul ă vicinalu din anulă 1886 să facă o scdlă 
de stată cu limba de propunere esclusivă ma
ghiară. — Dictum, fectum, deliberatum.

Românimea nefiindă pregătită la atâta in on- 
veniență și nerușinare maghiară, ca adecă ea sin
gura să-și aridice monumentulă rușinei și peri- 
ciunei eterne, atunci când de scdla maghiară 
nici atâta lipsă n’are, ca sănătatea de ciumă, și 
atunci, când ei își au scdla loră proprie, dră dru- 
mulă bună le-e o condițiune de viăță, — în 
contra acestui abusă și volniciă strigătdre la ceru 

au recursă la vice-comitele Ludovică Szikszay, 
cunoscută din timpii vechi la românimea din 
acestă comitată. — In locă însă de a căpăta 
răspunsă, lucrulă de 2 luni stă baltă, ba ca bat
jocura să fiă mai mare și abusulă mai violentă, 
solgăbirăulă Wiski Zsigmund îi fericesce pe Bu
ciumam cu esecuțiă, chiar și de gendarmi, ca 
adecă întru mărirea scdlei maghiare toți cu toții, 
mică și mare să mdrgă la scosă de pidtră, că
rată de vară și altele.

Omenii mai de frunte din sată, văcjândă că 
presiunea și nerușinarea e fără margine, precum 
audă și-au înoită jalba și la domnulă ministru 
de interne; nu că ddră ar crede în dreptatea 
ungurdscă, ci numai să nu cj.ică că n’au încer
cată tdte ca să scape de jugulă rușinei ce-i-lă pună 
în grumadi puternicii dilei în frunte cu preto 
rele și Kerekes Iosef, inspectorele de scdlă.

Esecuția deci dealungulă și latulă satului 
Buciumă curge; ce i-au lăsată nemilosulă in- 
spectoră de dare și legionulă de esecutori re
gesc!, aceea va să pape fiitdrea scdlă maghiară 
cărată la olaltă cu (jAe ^e ruȘ’ne ȘÎ în 1°°^ de 
cementă, udată cu suddrea și lacrimile bietului 
poporă amărîtă pân’ la sufletă!

Bietulă română numai să nu-și pdrte pe- 
tricica la monumentulă perirei, rușinei sale veci- 
nice refusă de a ajuta și 4^ce puterniculă 
statii. maghiarii să-și facă scală cu propria sa pu
tere decă are lipsă, și se nu ceră așa ceva dela 
sărăcia llomânului, și amărîții de ei au dreptă, 
numai că dreptate pe la noi nu este!

Care va fi resultatulă finală? și cum să va 
isprăvi acâsta năsdrăvăniă maghiară ? Vomă vedd 
și vă voi încunosciința.

Sentinela.

Pregătirile Turciei și Greciei.
Despre pregătirile militare ale Turciei se anunță, că 

mereu se concentreză trupe la granițele tesalice.
Din Scuturi (Albania) se scrie, că mutessarifulă 

sandjacului Ipek a adusă la cunoscința consiliului dead- 
ministrațiune, că Sultanulă a poruncită, ca reservele al
baneze dela Ipek si Djakova să se adune sub slegă con
formă organisației loră de mai înainte și să aștepte dela 
Suit inulă ordinulă de plecare la granițele grecesc!.

In Djakova s’a ținută o adunare a căpeteniilor^ 
dela Raka, Khass și Malissuri, cari au jurată, de a’și 
vărsa sângele pentru padișah și pentru palriă. In urma 
lie din vaporul ă de răsboiu »Șerifi Keșan“ 300 recruți 
din Asia mică, 72 cai și 140 cavaleriști și cu vaporulă 
„Mitylene< sosiră 1000 de artilerișt! din-.Siria

țliarele din Bucuresci spună că toți voluntarii și 
reserviștii greci aflători în România au primită ordină să 
plece imediată la corpurile loră.

Administrația marinei grecesc! a cumpărată patru 
pacheboturi, cari se voră transforma în cruceri cu tunuri 
Krupp cu calibru mare.

Născocirile nerușinate.
Inregistrându soirea adusă de ^Egyetdrtdsil 

din Peșta despre o pretinsă adresă ce ar fi pre
da t’o espulsatulu Al Ciurcu prințului Bulgariei, 
care soire a trecătfi în tdte (jiarele de frunte din 
Austro-Ungaria, amil numit’o „superlativulu năs- 
cociriloru nerușinate.14

Eramu convinși, că d. Al. Ciurcu n’a pu
tută face ceea ce-i atribuia raportorul lui „Egye- 
tdrtds,“ după cum convinși eramu că acestă in- 
vențiosă raportorii a fostă capabilă de a minți 
cea mai nerușinată minciună. Dovadă următd- 
rele rânduri ce le primimă din partea domnului 
Ciurcu:

Asnibres (lângă Paris) 8/20 Aprilie 1886.

Domnului Directoră ală Gazetei Transilvaniei.
Brașovă.

Iubite Confrate,
Vădă că „Egyetertis* îmi face onârea de a se 

ocupa din nou de mine. De astădată însă nu Transil
vania e provincia pe care voiescă s’o anexeză la România, 
ci voiescă din contră să deslipescă din trupulă Româ
niei provincia Transdanubiană Dobrogea spre a-o anexa 
la Bulgaria. Pentru acestă sfârșită m’ași fi presentată 
— după spusa lui Egyetertes — în fruntea unei depn- 
tațiuni cu o jalbă “în proțapă la principele Bulgariei și 
Pași fi rugată să ocupe Dobrogea.

Te rogă iubite confrate, a spune colegiloră dela 
Egyetertis, că în totă limpulă câtă am stată în Bul
garia n’am avută fericirea a da ochi cu A. S. Prin
cipele Alexandru și că de trei săptămâni de când mă 
aflu la Asnieres (la depărtare de 5 minute de Paris) n’a 
fostă p’aici nici principele Bulgariei, nici altă capă înco
ronată, spre a-i pute presinta adresa despre care vor- 
besce diarulă maghiară.

Mulțămindu-ți dinainte pentru însărarea acestoră 
rânduri te rogă, iubite confrate, a primi salutările mele 
cele mai cordiale.

Al. Ciurcu.

SOIRILE PILEI.
In săptămâna acâsta timpulă a fostă tristă și rece 

din causa zăpe^ei ce a cădută peste Brașovă. Cu so
sirea învierei Mântuitorului omenirei sorele a începută 
a se’nvioșa și a ne’ncăldf cu radlele sale. Dea Dumne
zeu ca și inima nâstră tristă să se’nvioșeze la radele s6- 
relui dreptății și nâmulă Românescă se re’nvieze cu 
drepturile sale. Dorimă Româniloră multă amărîți din 
acestă stată sărbători fericite și tăriă în speranța ce o 
au, că dreptatea va trebui să re’nvie!

—x—
»Budapestei Hirlap* și >Magyar Polgar» desemnâză 

ca urmașă ală răposatului fișpană ală comit. Sibiiu, Dr. 
Moritz Brennerberg, pe deputatulă dietală sasă și membru 
ală Kulturegyletului Guido Bausznern.

In 16, 17 și 18 1. c. în Cetatea-de-baltă a fostă 
așa numitulă tergă ală Pasciloră. A fostă mai căutată 
ca cele din trecută. Deși nu au fostă cumpărători de 
boi mari și de frunte, totuși între vecinătate s’a făcută 
tergă bunișoră. Vaci bune, grase, sterpe, mai cu viței, 
cum și viței sub ună ană și mai susă s’au vândută me
reu; s’au predată peste 1000 bilete, ceea-ce față cu 
târgurile din trecută pentru viitorii s’a ivită ca ună au- 
gură îmbucurătoră. Și la târgulă acesta ca și la altele 
s’au adusă oi spre a le vinde cu toba pentru contribu- 
țiune, ceea ce de altădată nu s’a întâmplată, pentru-că 
unii și le-au răscumpărată, alții și-le-au vândută din mână 
liberă.

—x—
Starea sanitară în comit. Hune dor ei s’a îmbu

nătățită încâtva. Difterita . afară de comunele Iovăleelă 
și Valea, a încetată. Scarlatina și pojarulă suntă ase
menea în descrescere.

FOIIjETONU.

Sărăcia și ajutorarea ei.
(Estrasă dintr’o conferință a d-lui senatoră O. Alesius.) 

(Urmare)
In nici o țeră nu suntă atâtea institute de bine

facere ca în Anglia. Anglo-americanulă Peabody, apos- 
tolulă sâraciloră, a întemeiată institute de binefacere în 
Anglia cheltuindă 25 milione de dolari și la mârtea sa 
a lăsată pentru săracii din Londra averea sa de peste 
100 miliâne.

S’a disă că în Anglia statulă ia o dare pentru 
săraci. Economiști naționali germani contestă statului 
acestă dreptă. In acestă privință Dr. Albert Schăffle, 
fostulă ministru de comerciu austriacă, în opera sa ,Sis- 
temulă socială ală economiei omenesc!* se pronunță în 
contra dreptului publioă ală sâraciloră și a dârei în fa- 
vOrea loră, și pledeză pentru organisarea legală a asigu- 
rărei personale, care trebue să devină generală, așa ca 
fiecare să fiă pusă în posițiune ca să îngrijâscă pentru 
sine. — Pănă ce se va face însă acâsta, ar fi neumană 
a delătura dreptulfi seraciloră. — Și mai nefavorabilă 
se pronunță Schălfle asupra binefacerei publice corpora
tive. Se face multă nedreptate la împărțelele publice. 
Plăcerea pentru lucru, simțulă de datoriă familiară și 
adevăratulă spirită economică se atacă în germenele lui 
piin actele de binefaceri publice. Prin binefaceri pentru 
momeniă se alină nevoia sâraciloră, dâr miseria însăși

se generalisâză. Celă ce dă la 100 mii săraci 10% ele- 
mosină din plata de care au nevoiă pentru esistență, 
apasă pote asupra plății unui milionă de lucrători cu 
20%. O asemenea binefacere publică subminâză sîr- 
guința, slăbesce îndatoririle familiare, servesce numai 
sporirei seraciloră, scade plățile muncitoriloră, demora- 
lisâză și produce astfelă virusulă criminală ală so
cietății.

învățăturile lui Schăffle despre asigurarea legală 
forțată a lucrătoriloră contra nenorocițiloră și miseriei 
nu suntă numai simple teorii, ci au începută să se rea- 
Jiseze prin legea dela 15 Iuniu 1883 pentru asigurarea 
bolnavilor^ din imperiulă germană și prin legea pentru 
asigurarea lucrătoriloffi de fabrici contra nenorocirilor!!. 
Bunulă celă mai mare ală unui lucrătoră suntă mem
brele lui sănătose și asigurarea loră este obiectulă a- 
cestoră legi, prin cari s’a pusă orecare stavilă sărăcirei 
unei mari părți a poporațiunei germane.

In Germania îngrijirea sâraciloră nu se estinde ca 
în Anglia după ună plană anumită asupra întregului im
periu. In legile pentru săraci în statele germane, îngri
jirea publică a sâraciloră se consideră ca o datoriă a 
comuneloră, și nu a statului. In 1880 s’a întrunită 
în Berlină o adunare cu scopă d’a organisa sprijinirea 
sâraciloră și binefacerea publică în imperiulă germană; 
65 dintre cele mai mari orașe germane au fostă repre- 
sentate la acestă adunare, în care s’a constituită o reu
niune mare germană cu scopulă indicată. Cu multă te- 
meiniciă, sciință și acurateță s’a lucrată și se lucrâză din 
partea acestei reuniuni spre ajungerea scopului d’a orga
nisa ajutorarea sâraciloră pentru întrega împărăția ger

mană. înainte de tPte se lucrâză la o statistică a săra- 
ciloră, ce formâză basa pe care se ridică tâte celelalte 
întocmiri ale îngrijirei sâraciloră.

Pe lângă acestea și alte principii fundamentale con- 
gresulă amintitei reuniuni germane s’a ocupată la con- 
gresulă din Weimar în 1884 și cu deosebitele institute 
ale îngrijirii săracilorfi. De pildă: 1) institutele pentru 
primirea și’ngrijirea copiiloră de țîță din familii sărace 
pănă la 2 ani; 2) asilurile de copii, unde se primescă 
copii mici, cari umblă și potă vorbi; aici se crescă copii 
ca’n institutele froebeliane, deștepfându-le facultățile cor
porale și spirituale și dedându’i la curățeniă, ordine și 
ascultare, fără a’i supune unui modă de instruire siste
matică și strictă.

La acestea se adaugă institutele de adăpost ire pen
tru băețl și fete, care au de scopă d’a păzi pe copiii o- 
bligați la scâlă de influințele rele ale societății și de viâța 
de pe strade, adunându’i, în timpulă când n’au scâlă, 
în anumite localuri, unde sub conducerea unoră învăță
tori harnici li se dă o ocupațiune potrivită și o dislrac- 
țiune viă și folositore.

La aceste institute de binefacere se alătură și in
stitutele sanitare pentru copii, de care se țină și așa nu
mitele »Ferienkolonien“, ală căroră scopă principală este 
d’a ridica sănătatea copiiloră slăbuți și d’a le întări or- 
ganismulă. Din 1862 pănă la 1872 au fostă îngrijiți în 
institute germane de acestea 1920 copii, pe când dela 
1873 pănă la 1883 au fostă îngrijiți 35,925 copii slabi 
și bolnavi.

Reuniunea s’a convinsă, că ’n măsura în care cresce 
numărulă copiiloră părăsiți și fără sculă, crescă și peri-
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Din comitatulă Huniădorei nise împărlășesce: Mus
cele columbace an venită erășl. Mulțumită cerului că-i 
timpă răcorosîi, așa că n’au putere, căci la din contră, 
cum n’avemă nutreță pentru vite, ar fi vai de noi! — 
E tristă că primăvâra presentă e ârăși sâcă, fără ploi și 
ârba nu cresce, de unde urmâză, că tenurile voră fi âr’ 
puține. Lovituri peste lovituri pe b'etă capulă nostru.

—x—
Noua baiă Alvață, ce se află în părțile Zarandu- 

lui din comit. Hunedâra, se va deschide sărbătoresce 
la 1 Maiu.

—x—
Avisii economiloril. Deârece Americaniloră le place 

multă fasolea (mazărea albă) din Ungaria și mai cu deo
sebire cea din Transilvania, în totă anulă tâmna vină 
provocări dela agenții din Hamburg nu numai la Jidani, 
ci și la economii mai mari, ca să le trimită fasole în 
cantitate câtă de mare, cu 8—10 fi. majea metrică (vine 
măsura cu 1 (1. 70 cr.—1 fl. 80 cr.) Acesta fiindă prin 
urmare uniculă ramă economică ce se caută și i se dă 
prețulă, economii noștri să samene câtă de multă fasole, 
pe lunci lângă ape, unde-i priesce mai bine fasolei. Mi- 
nistrulă de agricultură ungurescă a și comunicată acăsta 
economiloră maghiari.

—x—■
Orașulă Stry din Galiția a arsă. Ună numără 

de 600 de case au căzută jertfă flacăriloră. Mulți omeni 
și-au perdută viâța. Mii de âmenl au rămasă pe dru
muri și peste o sută s’au nenorocită. Scânteile focului 
au fostă duse de vântă în depărtare de unu milă , în 
sătulă Niezuchov, unde au arsă 16 case țărănesc!. De 
sub dărîmăluri se scotă mereu cadavre omenesc!. 

Stăruințe lăudabile.
Preoții româDi din fractulă gr. cath. ală Dicio- 

Sân-Mărtinului și-au ținută, după cum ni se scrie, la 14 
1. c. în Dicio-Sân-Mărtină — sub presidiulă protopopului 
Iacobă Macaveiu—sinodulă numită: »de primăveră,* la 
care au fostă chiămațl și curatorii primari bisericesc!, 
inspectorii scolastici parochial! și învățătorii tractuall. 
S’au pertractată obiecte referitore la sporirea averiloră 
bisericesc! și scolastice cum și la promovarea învățămen 
tului scolastică poporală.

In ședința Sinodului din tomna anului trecută s’a 
fostă înființată ună fondă numită: ală preoțiloră trac- 
tualT, la care toți preoții suntă obligați a contribui o 
tacsă anuală de doi florini v. a., care cu ocasiunea asta 
pe anii 1885 și 1886 s’a încasată și s’a depusă spre 
fructificare. In ședința presentă s’a înființată și ună fondă 
învățălorescă tractuală la care contribue fiecare învăță- 
toră pe ană: 1 fl. v. a. S’a vorbită despre o reuniune 
învățătorăscă tractuală și înființarea acesteia s’a amânată 
pe ședința sinodului viitoră de tâmnă, care se va țină 
in Deașiu. După finirea agendeloră sinodale, preoții, în
vățătorii și toți cei presenț! au mersă la sf. biserică, unde 
preotulă din Șilea maghiară Basiliu Folea a ținută o lec- 
ținne spirituală, în urma căreia s’a îndeplinită actulă s. 
mărturisiri.

Fiind-că scopulă sinâdeloră ambulante e edificarea 
și instrucțiunea poporului nostru, așa în ședința sinodu
lui viitoră la Deașiu — după finitulă sf. liturgii — preotulă 
din Boiană, Aritonă Migia, va tine o cuvântare morală, 
și după finirea agendeloră sinodale învățătorulă din Bo- 
zieșă, Nicola Costea, va ține o prelegere publică din com- 
pută și Filonă Popă din Deașiu din pomărită și de va 
mai fi timpă și din fisică și istoria patriei. Cu inima

voiâsă aducă acestea la cunoscință, vă^ândă că și trac- 
t.ulă nostru, care mai în trecută era în deeadință, acum, 
de când se află sub conducerea tânărului protopopă la- 
cobă Macaveiu arată viâță înaintândă și progresândă 
în cele folositâre și salutare. Binevoiâscă tânărulă pro 
topopă Iacobă Macaveiu — din tâte puterile — a înainta 
pe calea începută și fiă sigură că amorea și stima preo- 
țimei și a poporului tractuală îlă va însoți pretutin- 
denea, și în analele tractului nostru îi va rămâne numele 
scrisă cu litere neșterse.

Unu participantă.

Dispepsia Diariștilorii.
Subă acestă titlu doctorulă Samuelă Gache, din Bue- 

nos-Aires, publică în analele cercului medicală Argentină 
ună studiu destulă de interesantă. Autorulă admite la 
(pariști o dispepsie specială, o nevroză a stomacului, care 
presintă ună mersă și ună modă de a fi după natura 
ei. Se știe câtă de ușoră pâte fi sdruncinală apăratulă 
atâtă de complexă ală digestiunei, la care se află anexate 
mai multe organe importante și funcțiunea cărora se re
simte asupra organismului întregă, dându-i elementele 
de susținere. Alterațiunile lui determină une-ori niște 
stări, care compromită existența. Suntă multe cause, 
care împedică joculă fisiologicu ală acestui aparată dândă 
naștere dispepsiei.

Să facemă o mică escursiune, autorulă, într’o 
sală de redacțiune și să vedemă, ce se petrece acolo. 
Vomă observa numai lucru și preocupațiune; timpulă trece 
numai în a medita, a consulta, a scrie și â corige. Po
litica jocă rolulă celă mai importantă; se ia în discuțiune. 
se ghicescă evoluțiunile ei, se critică succesele și autorii 
loră. In același timpă se tractează de afacerile comer
ciale și de bursă; de cestiunile științifice, artistice, reli- 
giâse, sociale, teatrale, plimbările, căsătoriile, luptele eu
ropene; în fine totă ceea-ce pâte deștepta atențiunea 
publică ocupă pe personalulă redacțiunei unui diară, do- 
ritoră de a se bucura de favârea lectoriloră.

Pe de altă pacte, Ziariștii mănâncă neregulată, când 
potă, fără a căuta regimulă, care convine mai bine sănă
tății : ei suntă niște adevărați sclavi ai diarului, și deeă 
le lipsește materia nu mănâncă de locă. Publiculă e mai 
înainte de tâte și trebue servită la momentă. De multe 
ori e necesitate ca (Jiariștii să mănânce cu condeiulă în 
mână și cu hârtia pe masă; atunci ei meditează, discută, 
scriu și corigă probele, pe când stomaculă loră primește 
cu greutate materialurile ce i se trimită.

In asemenea condițiunl viața nu întârtpă a se sdrun- 
cina și ca consecința muncei, la care e expusă cerebrulă 
în fie-care 4>, se presintă de multe ori turburărl la în
cepută trecătâre, care mai târziu se transformă în con- 
gestiuni sâu în emicranie esențială, ce însoțește dis
pepsia..........

Pe lângă aceste cause ale dispepsiei se mai adaugă : 
viața sedentară, preocupațiunile intelectuale sâu morale, 
răulă obiceiu de a citi mâncândă, neregularitatea oreloră 
de masă și lucrulă îndată după alimentațiune; tâte aceste 
concură a turbura digestiunea.

Influința, ce o are digestiunea asupra creerului, este 
încă importantă mai cu seamă în dispepsia t^iariștilorti. 
Suntă indivizi nervoși, cari devină dispeptici într’ună 
modă fârte ușoră; dâr și âmenii, cari nu suntă nervoși 
potă fi transformați de dispepsiă în cei mai nervoși. 
Asupra facultăților!} intelectuale și morale, dispepsia are 
o acțiune reflexă destulă de intensă. Toți știți, dicea 
Trousseau, și p6te unii din voi ați simțită, câtă de multă 
amorțește spiritulă deficultatea digestiunei; câtă se opune 

espresiunii gândirii și cum conduce, când escită de multă 
timpă, la tristețe și hipohondrie. La dispeptici veți găsi 
desă multă pareză (amorțeală) intelectuală, care se va 
manifesta prin neaptitud ne la lucru, si une-orl prin im
posibilitatea de a forma ideile s’au de a le exprima în
tr’ună modă clară. Unii vă dică, că perdă memoria, și 
mulți se plângă de greutate s’au durere de capă. In 
generală, pacienții au o irilabilitate nervâsă exagerată. 
Suntă triști, tăcuți, forte descurajați și așa de supără- 
cioși, în câtă nu potă suferi nici cea mai mică contra
dicție sâu observație.

In alte timpuri, 4*ce autorulă, sub influența ideiloră 
lui Broussais, dispeplicii erau supuși la venisecție și la 
dietă. Ar fi curiosă a vedea astăzi pe diariștii noștri 
dispeptici, întindlendă brațulă pentru a primi lanțeta băr
bierului, și din rana deschisă curgândă sângele, care va 
duce cu sine încomparabilulă esprit ală acestoră distinși 
talentați, cari ne nutrescă cu producțiunile loră.

Din fericire astăzi dispepsiile se combată prin alte 
mijlâce multă mai bune și cu totă inofensive,

(Progr. med. rom.) Dr. Iarchi.

Dare de semă,
despre veniturile și spesele balului Reuniunei femeiloră 

Române din Aradă, dată în 25 Februariu 1886.
(urmare.)

Prin colecta D nei Senea Popoviciu din B. Giula
32 fl, dela: Justin Popoviciu 1 fl. 50 cr., Petru Biberea 
1 fl, Szilagyi lllâs 1 fl., Ioană Iosifă 50 cr., M. Siladi, 
50 cr., I. Câmpiană 50 cr., Petru Albu 1 fl., Maria Das, 
cală 1 fl., G. Chereșladău 50 cr., Ilie Precupă 50 cr., 
M. Siladi 50 cr., Dim. Micu 20 cr., Bondy Ianos 50 cr.- 
Petru Gubașă 50 cr., Ios. Besană 1 fl., D. Ilovits 1 fl.‘ 
Dem. Mândreanu 50 cr., N. Dascală 50 cr., Stij Ianos 
40 cr., Ecaterina Popă 1 fl., Maria Marcuță 50 cr., Dem. 
Popă 50 cr., M. Nicâra 40 cr., George Gomboșă 1 fl., 
George Mucuța 1 fl., Lazară Bogariu 1 fl., I. Nicâra 50 
cr., I. Ionescu 50 cr., Iuliu Chirilescu 1 fl., Petru Laczkâ 
1 fl., Al. Erdâlyi 50 cr., Moise Ardeleanu 20 cr., Ilie 
Szilagyi 1 fl, G. Mișcuța 30 cr., M. Szabâ 50 cr., Am- 
brâss Miklos 5 fl., Petrovics Iânos 2 fl., Mișcuța 1 fl.

Prin colecta D nei Ermina Maniu din Oravița
33 fl., dela următârele: Hermina Maniu 20 fl., Letiția 
Lepa 5 fl., Cat.a Trăila 3 fl., Alexandrina Miliției 2 fl., 
Marta Novac 1 fl., Eugenia Muntean 2 fl. —

(va urma.)

DIVERSE.
Logologiă și Volapuk. — Volapukulă este astă-^i la 

ordinea cailei în Parisă. Pe când studiulă său este profe
sată la scâla de studu înalte comerciale, pe bulevarde 
se vinde cu furiă gramatica lui. Se pare însă, că gra
maticele vândute nu conțină decâtă ună volapuk din 
cele mai puțină elegante; căci suntă mai multe. Vola
pukulă germană ală d-lui Schleyer contâză deja mai 
multe ramuri: Volapuculă de Liege, acela de Angers, 
acela de Gisors și acela ală d-lui Menet. O nouă me
todă de limbă universală va lua în curândă locă în 
acestă nou turnă ală lui Babei. Ea se întitulâză sub 
modestulă titlu de .Logologiă.» A fostă inventată în 
Caen de d. Letellier, care are o vârstă de 85 ani. Ve- 
chiu institutoră ală șcâleloră din Calvados, elă a con
sacrată 40 de ani-ai existenței sale, la crearea și perfec
ționarea .Logologiei, sâu a teoriei langagiului.“ Ună- 
spretjece volume grâse în 8° au eșită din până sa asupra 
acestei materii. Cele d’ântâi au fostă presentate Acade
miei de cătră Guizot.

Editorfi : Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurelă Mureșianu

culele pentru stată, comună și scâlă. Stă ună esemplu 
dintr’ună raportă polițienescă ală unui mare orașă : Cu 
ocasiunea unei patrulări polițienescl printr’ună parcă, 
unde se adăposlescă o mulțime de mișei vagabonzi, s’au 
prinsă mai mulți de acești tineri și bătrâni, femei de
pravate și între ei și o fetiță de 7 anî. Fața ei esprima 
nevinovăția. S’a dovedită că ea nu scia în ce societate 
se mișcă, fită ce istorisi ea : »Tatălă meu lucrâză (jiua 
în fabrică. Hă vădă numai când vine sâra acasă, atunci 
e grozavă, mâ face leneșă, spune că n’are bani pentru 
mine și că să mă ducă să ’mi câștigă pânea și îmbrăcă
mintea unde voiu sci eu. Mama a murită de multă, 
eram de totă mică. Când mă chinuia fâmea și vecinii 
uitau să ’mi dea pâne și lapte, alergamă pe stradă, unde 
se plimbă domnii cei frumosă îmbrăcați și — cerșiam. 
Ce căpătăm lua tata, și mă bătea când aduceam mai pu
țină sâu nimică. într’o sâră, pe când stăm plângândă pe 
stradă, veniră la mine trei copii de etatea mea și după 
ei se furișă o femeiă bătrână. »Vino cu noi—îmi 4>seră 
toți patru — noi aducemă bani și lucruri frumâse“. Mă 
duseiu cu ei, se furișau în odăi, unde ușile steteau des
chise, sâu ișl virau mânile în buzunarele âmeniloră ce 
mergâu repede pe stradă sâu steteu grămădiți la ună 
locă.

Eu trebuiam să vegheză, ca să nu-i surprindă ni- 
meuea, său se ducă lucrurile ce mi le dedeu. Când 
adunamă destulă, alergamă în fruncjlișulă parcului unde 
ne așteptau bătrâna și alțî âmenl mari; ei le luau pî ne 
dedeau apoi carne și bere". — >Scii tu, 4'se funcționa- 
rulă polițienescă, că ai făcută ceva rău?< — Copila 
dete din capă: „Ce’nsemnâză rău?» — „Ai fostă vr’o-

dată în biserică ?« — »Da, când copii m’au dusă înă
untru, ca să ’șî vâre mânile în' ascunsă în buzunarele 
âmeniloră». — *Dâr mai nainte, când erai la tată-tău, 
niciodată?» — »Nu!« — „N’ai aurită de bunulu Dum- 
nedeu ?“ — cine’i acela ?“

Congresulă reuniunei germane pentru îngrijirea să- 
raciloră s’a declarată în principiu pentru esclusiva îngri
jire familiară și în contra îngrijirii orfaniloră în orfeli
nate, prin urmare în contra îngrijirei în institute. îngri
jirea familiară e singura corectă, adecă copilulă să se 
dea într’o familia și nu în institută, care oricâtă de bună 
să fiă, e cu tâte astea ceva artificială, cu instrucțiuni și 
regulamente, pe când familia stă pe base morale, și e și 
mai practică lucru, nu se ceră cheltueli pentru edificii 
și administrare. Eu încă suntă de părere, că în familiă 
e mai bine, numai familia care primesce orfani, — nu 
mai mulți decâtă doi — să nu o facă cu vr’ună scopă 
de câștigă.

Femeile din Germania încă iau parte cu deosebită 
zelă la lucrarea reuniunei germane, căci după cum 
a 4>să d-na Weber în adunarea din Weinar, într’ună 
frumosă discursă, femeile au să înlocuiască iubirea de 
mamă a orfaniloră și numai ele potă îngriji cum trebue 
de săraci și de orfani, căci bărbații suntă grămădiți cu 
lucrulă.

Biblia 4ice '■ „Săraculă, căruia îi frângi pânea 
ta, oferă’i și sufletulă tău.« Numai cu ajutorulă femei
loră potă bărbații construi puntea peste prăpastia urei 
de classă și peste amărîeiunea claseloră de josă. Nu 
găsesce femeia bogată mulțămire numai în a merge în 
societate, a ceti, a cânta, a se găti, ci trebue să’și re- 

versă binecuvântarea peste săracii Economistulă popo
rală Stein 4'ce, că e o mare nedreptate, că nu se folo- 
sesce devotainentulă și puterea morală a femeiloră și 
marele loră talentă economică pentru îngrijirea săra- 
ciloră.

Prin aceea, că femeile n’ară lua parte la acâstă 
lucrare, afară de isprăvile sufletesc! și ideale ale ajuto
rului femeiloră, necesare pentru resolvarea cestiunei so
ciale, ar perde poporulă chiar și sume enorme prin ne
număratele resturi și mijloce de ajutoră câtă de mici 
ale fiecărei case, ce nu se întrebuințâză și pentru care 
simțulă neesercitată în ele ală celui, care îngrijesce de 
săraci n’are ochiu și pricepere. De aceea d-na Weber 
cere bărbațiloră să împartă lucrarea loră cu femeile 
Și femeile ’șl-au și câștigată loculă cuvenită în reu
niune.

Legislațiunea nâstră, diee conferențiarulă, impune 
comuneloră îndatorirea d’a ajutora pe săraci și orfani, 
âr statală nu sacrifică mai nimică din propriele mijlâce 
pentru îngrijirea publică a săraciloră.

Dâcă ne întârcemă acum la orașulă nostru Brașovă, 
cu părere de rău trebue să mărl.urisimă, că aci, ca în 
tâte celelalte orașe ale patriei nâstre, ne lipsesce cu to
tală o îngrijire de săraci organisată. Binefacerea publică 
se risipesce la âmeni nedemni, și în locă de recunoscință 
produce amărîciune.

(Va urma.)



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.Nz. 85.

Oursuln la buraa âa Visaa
din 16 Aprilie st. n. 1886

Rentă de aurii 4°/o • • • 103 10
Rentă de hârtiă 5% . . 94 0 
împrumutul^ căiloru ferate 

ungare..........................152.25
Amortisarea datoriei eăi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.10

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 25

Amortisarea datoriei căi- 
lorîi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 117.25

Bonuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișii..............................104.60
Bonuri cu cl. de sortare 104.60
Bonuri rurale transilvane 104 60

' Bonuri croato-slavone . . 104 60 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 100.—
împrumutului cu premiu

ung..................................119 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.30 
Renta de hărtiă austriacă 84.95 
Renta de arg. austr. . . 85.05 
Renta de aurii austr. . . 114 20 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 874 —
Act. băncel de credită ung. 294.75 
Act. băncel de credită austr. 291 50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleen-d’orI .... 10.02 

j Mărci 100 împ. germ. . . 61 80 
| Londra 10 Livres sterlinge 126.10

Bursa de Bucurescl.

Got a oficială dela 1 Aprilie st. v. 1886.
Cump. vend.

Rent a română (5%). 90— 91 ha
Renta rom. amort. (5°/0) 94^4 943/4

> convert. (6°/0) 89— 90—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 102i/a 103‘h

* „ „ (5°/o) - 87— 87i|a
• » urban (7%) - 99— 100—
» , (6°/o) • 92— 93—
> ’ (5°/o) ■ 82i/a 83Va

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancă 13 — 141/,
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Publicatinne.
5

Târgulă de ț6ră celă mai aprdpe alu „Sf. 
George“ în comuna B-Lippa (Lipova) comita- 
tultî Timișdrei se va ținea în 2 MaiU a c. 
st. nou.

Tergulă de vite însă se va începe cu 2 
dile mai nainte.

Ștefanii Elstner.
arândașulă pieței.
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2 8 Deschidere de prăvălă.
Subscrisa îmi iau permisiunea de a face cunoscutu onora

tului publicii că am deschișii sub Firma

w

M
$
$

in ulița Vămii Nr. 11-
3o prăvălia de haine de bărbați și suntii în posițiune de a da 

marfă bună cu prețuri eftine. Conducerea prăvăliei am încredin- 
țat’o soțului meu A. Schwarze, care și mai înainte, ca primulă 
șefii, altî fostei firme A. Schwarze & Bartha și-a câștigatu încre
derea onoratului 
binevoiască a-lu 
totă posibilulu, 
mușterii.

publicfl. Ilii rogu dără ca și de aci înainte să
onora cu comande numerdse și elu va face 

că la ori ce ocasiune să mulțămescă pe onorații W
W

Cu stimă Brigitta Schwarze. w

Banca generală de asigurare mutuală „Transilvania/4
Milaiițil în 31 Decembrie 1885.

Active.

•i

fi. 20,400 priorități ale 1. drumâ de ferâ trans. ă fi. 98 70 20,134.80
n 17,000 51fa°/0 scrisuri fonciare ale institut, 

de credită fonciarâ ungară . . . ă 71 203.— 17,510.—
T» 7,000 5°/o scrisuri fonciare ale institut, 

de credită fonciară ungară . . . ă n 101 75 7,122.50
71 6,600 losuri pentru regularea Dunării . â T) 116.75 7,705.50
» 7,750 obligății rurale transilv................... ă 71 103.25 8,001.—
71 3,000 1/2°/o înscrise dela instilutulă fon

ciarâ din Sibiiu I. em................... ă 77 103.— 3,090.—
71 1,000 9°/o înscrise dela institutulă fon

ciarâ. din Sibiiă II. em................... â 7) 102.75 1,027.50
77 7,500 6°/o înscrise dela insttiutulă fon

ciarâ din Sibiiâ III. emisiune . . â 77 101.50 7,612.50
71 3,500 51/a°/o înscrise dela institut fon

ciară din Sibiiâ IV. emisiune . . ă 71 100.— 3,500.—
n 5,000 acții ale I. drumă de ferâ transilvană ă 71 184.— 4,600.—
71 2,800 rentă în hârtiă austriacă . . . ă 71 83.75 2,345.—
71 2,000 scrisuri fonciare ale „Albinei“ . . â 71 101.— 2,020.—
71 2,000 losurî de stată 1861 Vi . . . . a 77 139.20 4,176.—

1,100
300

„ w „ 1860 V® • • ■ ■ ă 140.— 1,540.—
71 ună losă de stată 1864 .... ă 77 170.25 510.75
77 3,400 losuri pentru regularea Tisei . . ă 71 123.10 4,185.40
71 3,200 3°/o scrisuri fonciare în losuri ale 

institut, fonciară austriacă . . . ă 71 98.25 3,144.—
71 700 rentă în argintă......................... ă 71 84.— 588.—
71 100 losurî de stată r. u........................ ă 71 118.25 118.25

Portofoliu de cambii.....................................
împrumuturi pe efecte 
împrumuturi pe polițe 
împrumuturi pe polițe 
Pretensiunî la agenturi

de tontine

Anticipațiunî Ia inspectori și diverși 
Debitori diverși.............................
Mobilii, table firmale și tăblițe 
Spese de întemeiare.....................
Provisiunî capitalisate.................
Realitatea în strada Gisnădiei Nr 5 
Gassa..............................................

fi. cr.

180,804

98 932 07
2,262 91
9,238 —

59,287 62
9,812 —

46,146 77
5,605 71

41,706 12
10,696 41
13,192 04
56,576 67
43,000 —

2,977 34

580,233 66

P a s s i v e.
Fondulă de întemeiare .................................

substrăgendu-să amortisarea.....................

Fondulă de premii secțiunea I........................
Fondulă de premii secțiunea II........................
Fondulă de reservă pentro tontine . . . .
Transportul^ premielorâ secț. II......................
Reservă
Reservă
Interese
Fonduri
Fondulâ
Fondulâ
Escedentâ în secț. I. pro 1885
Escedentă în secț. II. pro 1885

pentru cașuri de morte insinuate . 
pentru daune de incendiu insinuate 
neridicate ..........................................
de profită reservate ex 1883 și 1884 
de garanția secț. I.............................
de garanțiă secț. II...........................

fi. 300,000.— 
„ 7,900.—

fi. 185,337 86 
„ 71,889.01
, 7,223.51

292,100

10,403

261,450
1,797

642
2,121
1,488
2,443
3,219

557
1,008

75

38
93
45
14
89
96
12
09
95

580,233 G6

Dr. A. Brote m. p.
Sibiiu în 30 Martie 1886 Bilanțulă de sus s’a aflată în consonanță cu registrele respective.

Comitetul^ de revisiune: Geoi’g Mike m. p. direct, la direcț. fin. Dr. loan Nemeș m. p. advocat. Iosifil Scliuster, consil. de fin. în p.

Willielm Bruchner m. p.,

Tipografia ALEXI Brașovu.


